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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021    26.2.2021 

Aika:  Lauantai 20.3.2021 klo 10.00 – 16.30 

Paikka: Kissaliitto Meet
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus 
  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 
3. Esitykset läsnäolo- ja puheoikeudesta 
  
4. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu 
 
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
6. Jäsenyhdistysten kahden (2) minuutin puheenvuorot 
 
7. Toimikuntien puheenvuorot 
 
8. Suomen Kissaliiton puheenvuoro 

 
9. Luetaan ja hyväksytään Suomen Kissaliiton, sen toimikuntien RTK, NTK, TTK, KPT, TKT, ITK ja Suomen 

tuomarikollegion toimintakertomukset 
 

10. Esitetään tilinpäätös ja luetaan tilintarkastajien lausunto  
 
11. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle  
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12. Valitaan ehdokkaat FIFen toimielimiin 
 

13. Käsitellään FIFe:lle esitettävät asiat ja valitaan edustajat FIFen yleiskokoukseen 
 

 
14. Suomen Kissaliiton hallituksen, toimikuntien, jäsenyhdistysten ja Kissaliiton kanssa 

yhteistyösopimuksen solmineiden rotuyhdistysten ehdotukset kevään liittokokoukselle. 
 
 
15. Ilmoitusasiat 
 
16. Kokouksen päättäminen 
 
 
Jäsenyhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan osallistuvat liittokokousedustajat sihteerille 
sihteeri@kissaliitto.fi perjantaihin 12.3.2021 mennessä. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi edustajan 
nimi, edustettu yhdistys ja sähköpostiosoite kokouslinkin toimittamista varten.
 
Rotuyhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan osallistuvat liittokokousedustajat sihteerille 

sihteeri@kissaliitto.fi  perjantaihin 12.3.2021 mennessä. Ilmoittautumisesta tulee 
käydä ilmi edustajan nimi, edustettu yhdistys ja sähköpostiosoite kokouslinkin 
toimittamista varten.

 
 
 
Valtuutetuilla jäsenyhdistysten liittokokousedustajilla on puhe- ja äänioikeus. 
Kissaliiton hallituksella on läsnäolo- ja puheoikeus. 
Kissaliiton toimikuntien jäsenillä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus toimialaansa 
koskevissa kysymyksissä. 
Suomen Kissaliiton kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden rotuyhdistysten edustajilla on 
läsnäolo-oikeus ja puheoikeus omaa rotua koskevissa asioissa. 
Jäsenyhdistysten jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi § 8, § 16 ja § 17 mukaisissa asioissa, jossa 
päätös tehdään ¾ määräenemmistöllä.  
Henkilövaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. 
Pöytäkirja kirjoitetaan päätöspöytäkirjana. 
Päätökset astuvat voimaan seuraavan vuoden 1. päivänä, ellei kokous toisin päätä. 
 
 

2

mailto:sihteeri@kissaliitto.fi
mailto:sihteeri@kissaliitto.fi


 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIITTEET:          Sivu 
1 Suomen Kissaliiton toimintakertomus 2020      4 
2 RTK toimintakertomus 2020       13 
3 NTK toimintakertomus 2020       15 
4 TTK toimintakertomus 2020       17 
5 KPT toimintakertomus 2020       21 
6 TKT toimintakertomus 2020       22 
7 ITK toimintakertomus 2020       24  
8 Tuomarikollegion toimintakertomus 2020     26 
9 Tilinpäätös (tase ja tuloslaskelma)      27 
10 FIFe Elections         31 
11 Hallitus – FIFe - Information system for FIFe     32 
12 ERY-SYD Tulevaisuustoimikunta      33  
13 NTK Drive In sääntöehdotus       34 
14 KES-KIS Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 2.3.3    35  
15 TKT Kasvatus ja rekisteröintisäännöt 3.3     36  
16 TUROK Kasvatus ja rekisteröintisäännöt 4.6.2    37  
17 Rexkissaystävät ry Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 6.26   39  
18 Hallitus Kissaliitto liite 4 näyttelysääntöihin – Vuoden kissan valinta 41  
19 Hallitus Näyttelysäännöt 1.10       42  
20 KES-KIS Näyttelysäännöt 1.12       44   

3

Marika Landen
Yliviivaus



 
  

  

1 
 

SUOMEN KISSALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2020 

 

Jäsenyhdistykset   äänivaltaiset jäsenet 31.12. + äänimäärät 
 
      2017 2018 2018 2019 2019 2020  2020 2021 
 
Eteläinen Rotukissayhdistys ry  203 3 268 3 249 3 264 3 
Rasskattföreningen SYD rf (ERY-SYD) 
 
InCat Suomi ry    106 2 115 2 125 2 121 2 
 
Itä-Suomen Rotukissayhdistys ry  382 4 370 4 370 4 368 4 
(ISROK) 
 
Keski-Suomen Kissayhdistys ry  216 3 243 3 218 3 209 3 
(KES-KIS) 
 
Lännen Rotukissayhdistys ry (LROK)     0 0 24 0 
   
Pirkanmaan Rotukissayhdistys ry  461 5 448 5 431 5 426 5 
(PIROK) 
 
Pohjanmaan Kissayhdistys ry   233 3 233 3 217 3 203 3 
Österbottens Kattförening rf (POH-KIS)  
 
Pohjoinen Rotukissayhdistys ry  435 5 396 4 411 5 424 5 
(POROK) 
 
Ruuhka-Suomen Rotukissayhdistys ry 140 2 57 1 47 1 128 2 
(RUROK) 
 
Satakissa ry     141 2 151 2 212 3 226 3 
 
Suomen Rotukissayhdistys ry  1730 18 1736 18 1818 19 1832 19 
(SUROK) 
 
Turun Rotukissayhdistys ry   558 6 497 5 463 5 422 5 
Åbo Raskattförening rf (TUROK)   
 
Uudenmaan Rotukissayhdistys ry (URK) 300 4 300 4 278 3 250 3 
 
YkkösKissat ry    148 2 125 2 122 2 120 2 
 
Yhteensä     5053 59 4939 56 4961 58 5017 59 
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SUOMEN KISSALIITON JA ROTUYHDISTYSTEN YHTEISTYÖ 
 
Yhteistyösopimus on solmittu 32 (2019: 34) rotuyhdistyksen kanssa. Rotuyhdistyksiä on kuultu omaa 
rotuaan koskevia liittokokous- ja FIFe-esityksiä käsiteltäessä. Rotuyhdistykset ovat lähettäneet 
edustajiaan molempiin liittokokouksiin.  
 
Yhteistyösopimuksen solmineet rotuyhdistykset 2020: 
Aby- ja Somalikissat AbyS ry 
American Curlit ry 
BaJaVa ry 
Burmakissan Ystävät ry 
Norjalainen Metsäkissa ry 
Ocicat ry 
Oricat ry 
Pyhä Birman Kissa ry 
Rex-kissa ystävät ry 
Sfinxit ry 
Siam-Orient kissayhdistys ry 
Siperiankissan Ystävät ry  
SOMAKISS ry  
Suomen Agility Kissat ry 
Suomen Bengalikissat ry 
Suomen Brittikissat ry 
Suomen Burmillat ry 
Suomen Egyptinmaut ry 
Suomen Eurooppalaiskissarengas ry 
Suomen Kartusiaanit ry 
Suomen Koratrengas ry 
Suomen Maine Coon -kissat ry 
Suomen Neva Masquerade Kissat ry 
Suomen Manxrengas ry 
Suomen Ragdoll Kissayhdistys ry 
Suomen Ragdollystävät-seura ry 
Suomen Siperiankissat ry 
Suomen Valtakunnallinen kotikissarengas SUVAK ry 
Suomen Venäjänsiniset ry 
Vangora ry 
Venäjänsinisemme ry 
Suomen Rex -kissayhdistys ry 
 
LIITTOKOKOUKSET 
Kevään liittokokous pidettiin etänä Google Meetsillä 14.maaliskuuta. Puheenjohtajana toimi Viivi Viuha ja 
sihteerinä Päivi Kähö. Kevään liittokokouksessa hyväksyttiin Suomen Kissaliiton ja sen toimikuntien 
vuosikertomukset. Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös. Hyväksyttiin Kissaliiton sääntöihin täsmennys 
kurinpidollisesta menettelystä. 
 
Rekisteröintisääntömuutokset: 
NS 5.4 Luokka 13 C ja RS 15.11 muutospyyntö ennen kuin voi jatkaa näyttelyissä käymistä  
RS 2.3.3 Pennut (liite 32) täsmennys luovutettavien pentujen rokotuksista 
RS 3.5.1 Testiohjelmat (liite 33) täsmennyksiä pakollisten ja suositeltujen terveystestien ottamiseen ja 
ottajiin 
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RS 15.7 pentuerekisteröinneistä (liite 34) korjattiin iät ja viikot vastamaan uutta luovutusikää 
 
Näyttelysääntömuutokset: 
NS 5.4 Luokka 13 C ja RS 15.11 muutospyyntö ennen kuin voi jatkaa näyttelyissä käymistä  
 
Tuomari- ja tuomarioppilassääntömuutokset: 
TS 3.5 Tuomarimaksut (liite 35) Kissaliitto maksaa tuomarimaksun tuomareille jotka ovat Kissaliiton 
jäsenyhdistyksen jäseniä, edellytyksenä ettei tuomari oli ”Dormant” FIFe listalla 
 
Syksyn liittokokous pidettiin 17. lokakuuta Jitsi Meetillä. Puheenjohtajana toimi Tiina Räsänen ja 
sihteerinä Päivi Kähö. Hyväksyttiin Suomen Kissaliiton talousarvio vuodelle 2021, valittiin vuoden 2021 
liittohallitus, jäsenet toimikuntiin, sekä tilintarkastusyhteisö.  
 
FIFe:lle esitettävät muutosehdotukset 
Tuomari- ja oppilassäännöt 2.3.7.1 Theoretical examination voidaan tehdä päivää ennen näyttelyä. 
 
Kokouksessa hyväksyttiin muutoksia kasvatus- ja rekisteröinti - sekä näyttelysääntöihin 
 
Rekisteröintisääntöihin hyväksyttiin seuraavat muutokset:  
RS 15.5 (liite 22) kaikille uroskissan omistajille lähtee tieto pentueen rekisteröinnistä mutta yhden 
vahvistus riittää rekisteröintiin 
RS 18.5. (liite 23) poistettiin maininta toimittaa todistuksia ja lisättiin velvoite raportoida rotutoimikunnan 
edellyttämistä toimista 
RS Liite 1 Kasvattaja- ja siitosurossopimus (liite 24) täsmennetty sopimuksen yksityiskohtia 
RS Liite 2 Siitosurossopimus (liite 25) täsmennetty sopimuksen yksityiskohtia 
 
Näyttelysääntöihin hyväksyttiin seuraavat muutokset: 
NS 1.8 lisättiin sääntöihin, että jokaisen kissan rokotustodistuksen on tarkistettava näyttelyyn saapuessa, 
poistettiin pakollinen eläinlääkärintarkistus 
NS 1.10 teksti korvattiin viittauksella FIFe sääntökohtaan 
NS 1.10 sääntöihin lisättiin maininta, että vastuu kissasta on omistajalla 
NS 1.10 h poistettiin velvoite säilyttää näyttelyilmoittautumisia 
NS 6.2.2 Kissaliiton lisäys assistentin toiveesta kantaa tiettyjä kissoja poistettiin. 
 
Tuomari- ja tuomarioppilassäännöt 
TS 2.2.3 Osallistuminen ja kustannukset (liite 21) poistettiin vaatimus osallistua kevät- tai 
syyskokoukseen 
 
Jäsenyhdistyksiä liittokokouksissa edustivat: 
ERY-SYD  Viivi Viuha    (kevät)(syksy) 
   Heta Kontinen    (syksy) 
   Anu Hyvönen   (kevät) 
   Tarja Kudjoi   (kevät) 
INCAT   Anne-Maj Ahokas  (kevät)(syksy)  
   Varpu Takala   (kevät) 
ISROK   Tiina Räsänen    (syksy) 
   Hanne Lankinen   (syksy) 
   Emil Jääskeläinen  (kevät) 
   Sari Jääskeläinen  (kevät) 
   Kaisa Savolainen   (syksy) 
KES-KIS  Kati Marjala    (syksy) 
   Susanna Piispanen  (kevät)(syksy) 
   Satu Tillanen-Toivonen (kevät) 
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LROK   Arto Turu    (syksy) 
PIROK   Elina Kirilov   (kevät)(syksy) 
   Kaija-Leena Laakso  (kevät)(syksy) 
   Kristiina Martikainen  (kevät)(syksy) 
   Marika Nyström  (kevät)(syksy) 
   Johanna Sipola-Mäkinen (kevät)(syksy) 
POH-KIS  Jaana Heikanen   (syksy) 
   Tiina Palomäki  (kevät) 
POROK  Anna Korhonen  (kevät)(syksy) 
   Milla Kuusisto    (syksy) 
RUROK  Tanja Salo   (kevät) 
   Jouni Kähkönen   (syksy) 
Satakissa  Jonna Sivonen  (kevät)(syksy) 
   Silja Laiho    (syksy)  
SUROK  Mira Fonsén   (kevät)(syksy) 
   Pia Nyman   (kevät)(syksy) 
   Arja Martikainen  (kevät)(syksy) 
   Eeva Lindblom  (kevät)(syksy) 
   Anne Paloluoma  (kevät)(syksy) 
TUROK  Jarno Mustonen  (kevät) 
   Päivi Mustonen  (kevät) 
   Tero Vinterbäck  (kevät)(syksy) 
   Pia Vuoltee   (kevät) 
   Eeva Kattelus    (syksy) 
URK   Katerina Leino    (syksy) 
   Joel Lapintuli   (kevät)(syksy)    
YkkösKissat  Jaana Jyrkinen  (kevät)(syksy) 
   Merja Lindgren   (syksy) 
    
  
Toimikuntia liittokokouksissa edustivat: 
NTK   Jaana Heikanen  (kevät)(syksy) 
NTK   Tiina Palomäki  (kevät) 
NTK   Anna Korhonen  (kevät) 
RTK   Katja Kinnunen  (kevät) (syksy) 
TTK   Tanja Salo   (kevät)  
TTK   Kaisa Savolainen   (syksy) 
KPT   Kaija-Leena Laakso  (kevät)(syksy) 
TKT   Carin Sahlberg  (kevät)(syksy) 
ITK   Tiina Räsänen   (kevät)(syksy) 
TK (kollegio)  Satu Hämäläinen  (kevät)(syksy) 
 
Hallitusta liittokokouksissa edustivat: 
   Veikko Saarela  (kevät)(syksy) 
   Marika Landen   (syksy) 
   Satu Hämäläinen  (kevät)(syksy) 
   Mia Tuomivirta  (kevät)(syksy) 
   Sanna Nisula   (kevät)(syksy) 
   Samuli Mustonen  (kevät) 
   Johanna Abgottspon   (syksy) 
   Eija Välipirtti    (syksy) 
   Riikka Turpeinen  (kevät)(syksy) 
   Sanna-Leena Santapakka  (syksy) 
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HALLITUS 
 
Veikko Saarela: puheenjohtaja, edustaa liittoa, PR asiat, Kissa-lehden vastaava päätoimittaja, toimiston 
esimies, sponsoriasiat 
Satu Hämäläinen: puheenjohtajan varahenkilö, toimiston varaesimies, eläinsuojeluasioista vastaava 
Marika Landen: sihteeri, FIFen, yhdistysten ja rotuyhdistysten yhteyshenkilö, pöytäkirjasihteeri, sisäinen 
tiedotus, sähköpostien ohjaus ja tunnukset, dropbox, pöytäkirjojen tiivistelmät, tietotekniikan asiantuntija 
Riikka Turpeinen: varasihteeri,  
Sanna-Leena Santapakka: sosiaalinen media (FB), kehittämisseminaarista vastaava hallituksen jäsen 
Eija Välipirtti: jäsen 
Samuli Mustonen: liittokokousjärjestelyt 
Sanna Nisula: ulkoinen tiedotus, sosiaalinen media (FB) 
Johanna Abgottspon: sponsoriasiat, kehittämisseminaarista vastaava hallituksen jäsen, projektisihteeri  
Mia Tuomivirta: rahastonhoitaja, taloushallinto, arkistovastaava, tietosuojasta vastaava hallituksen jäsen 
 
Toimialojen vastuuhenkilöt hallituksessa: 
Kasvatusasioista vastaava hallituksen jäsen: Eija Välipirtti 
Näyttelyasioista vastaava hallituksen jäsen: Riikka Turpeinen 
Tiedotusasioista vastaava hallituksen jäsen: Sanna Nisula 
Kurinpitoasioista vastaava hallituksen jäsen: Sanna-Leena Santapakka 
Terveys- ja koulutusasioista vastaava hallituksen jäsen: Satu Hämäläinen 
Tuomariasioista vastaava hallituksen jäsen: Satu Hämäläinen 
Eläinsuojeluasioista vastaava hallituksen jäsen: Satu Hämäläinen 
IT asioista vastaavat hallituksen jäsenet: Mia Tuomivirta, Marika Landen 
 
Kokoukset 
Hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa: 8.1.Helsinki, 5.2. Skype, 4.3. Tampere, 7.4. Skype, 5.5. Skype, 
10.6. JitsiMeet, 3.8. JitsiMeet, 2.9. JitsiMeet, 7.10 JitsiMeet, 10.11. JitsiMeet ja 8.12. JitsiMeet  
 

Hallitus 1 2sk 3 4sk 5sk 6sk 7sk 8sk 9sk 10sk 11sk yht 

Veikko Saarela x x x x x x x x x x x 12 

Satu Hämäläinen x x x x x x x x x x x 12 

Mia Tuomivirta x x x x x x x x x x x 12 

Marika Landen x x x x x x x x x x x 12 

Riikka Turpeinen xs x xs x x e x x x x x 11 

Johanna Abgottspon x x xs x x x x x x x x 12 

Samuli Mustonen x x xs x x x e x x x p 9 

Sanna-Leena 
Santapakka 

x x xs x x e x x x x x 11 

Eija Välipirtti x x x x x x x x e x x 11 

Sanna Nisula x x x x x x x x x x x 12 

 
x = läsnä, e = estynyt, p = poissa, xs osallistunut skypen välityksellä 
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DROPBOX 
Hallituksella oli käytössään sähköinen arkisto kokousmateriaalia varten. Sihteeri lisäsi aineistoa ja 
hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus tallentaa dokumentit kannettavaan tietokoneeseen kokousta varten.  
 
JITSIMEET 
Hallituksella ja toimikunnilla oli käytössään JitsiMeet-sovellus kokouksia, koulutuksia ja webinaareja 
varten.  
 
FIFE 
FIFe:n yleiskokous vuodelta 2020 peruttiin kokonaan COVID-19 pandemian vuoksi.  
 
Carin Sahlberg on puheenjohtaja FIFen terveys- ja hyvinvointitoimikunnassa ja Anne Paloluoma jäsen 
FIFen kurinpitotoimikunnassa. 
 
ROTUNEUVOSTOT 
Toimintavuoden aikana FIFen rotuneuvostoihin kuului 23 kasvattajaa (23 2020, 20 2018, 26 2017, 26 
2016, 26 2015, 15 2014, 16  2013,  19  2012, 14   2011).  
 
 
TOIMIKUNNAT 
Näyttelytoimikunta NTK 
Toimikuntaan kuului 4 jäsentä, puheenjohtaja Jaana Heikanen (POH-KIS), Marja Heiskanen 
(YkkösKissat), Anna Korhonen (POROK) ja Tiina Palomäki (POH-KIS). Riikka Turpeinen vastuuhenkilö 
hallituksesta  
 
Rotutoimikunta RTK 
Toimikuntaan kuului 6 jäsentä ja rotukirjaaja. Pia Nyman (SUROK), Arja Martikainen (SUROK), Maarit 
Palmén (TUROK), Eija Siik (URK), Maria Eklin-Dahlman (URK), Tatyana Moraru-Puranen (POROK) 
sekä Suomen Kissaliiton palkkaama rotukirjaaja Katja Kinnunen. Eija Välipirtti vastuuhenkilö 
hallituksesta 
 
Tiedotustoimikunta TTK 
Toimikuntaan kuuluivat Kissa-lehden toimituskunta ja 3 jäsentä. Kissa-lehden toimituskunta: 
päätoimittaja Milla Talja (TUROK), taittaja Marko Lumikangas (TUROK), toimitussihteeri Tanja Salo 
(RUROK) ja ilmoitusmyyjä Sinikka Laine (RUROK). Jäsenet Aija Harmaakari (SUROK), Eeva-Leena 
Juntunen (SUROK) ja Eeva-Leena Juntunen (SUROK). Sanna Nisula vastuuhenkilönä hallituksesta.  
 
Kurinpitotoimikunta KPT 
Toimikuntaan kuului 5 jäsentä Kaija-Leena Laakso (SUROK) puheenjohtaja, Anne-Maj Ahokas (InCat) 
varapuheenjohtaja ja tenttivastaava, Merja Niemelä (SUROK), Petra Haapa-aro (URK) ja Katerina Leino 
(URK). Sanna-Leena Santapakka vastuuhenkilö hallituksesta.  
 
Terveys- ja koulutustoimikunta TKT 
Toimikuntaan kuului 6 jäsentä Carin Sahlberg (SUROK) puheenjohtaja, Kati Holmsten (POH-KIS) 
sihteeri, Sanna Hietala (POROK), Milla Kuusisto (POROK), Anniina Paavilainen (TUROK), Tiina 
Räsänen (ISROK) ja Kaisa Savolainen (ISROK) koulutusvastaava. Satu Hämäläinen vastuuhenkilö 
hallituksesta. 
 
Suomen Tuomarikollegion työryhmä TK 
Vuoden 2020 tuomarikollegion työryhmän jäsenet Satu Hämäläinen puheenjohtaja (vastuuhenkilö 
hallituksesta), ja Marjatta Koskenkangas sihteeri. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. Koko 
kollegio kokoontuu kahden vuoden välein (2013, 2015, 2017, 2019). 
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Kollegion jäseniä ovat kaikki suomalaiset tuomarit.  
 
Informaatioteknologiatoimikunta (ITK) 
Toimikuntaan kuului pääkäyttäjä Tiina Räsänen (ISROK), varapääkäyttäjä Kati Marjala (KES-KIS), 
jäsenet Pia Nyman (SUROK), Mia Tuomivirta (URK), Olli Lehtonen (ERY-SYD) ja Suvi Viertola 
(YkkösKissat). Koollekutsujana toimii pääkäyttäjä Tiina Räsänen.  
 
Toimikuntien erilliset toimintakertomukset liitteenä. 
 
 
KOTISIVUT 
Suomen Kissaliiton kotisivuja on päivittänyt ITK (Informaatioteknologiatoimikunta). 
 
SOSIAALINEN MEDIA 
Kissaliitto on ollut sosiaalisessa mediassa läsnä Facebook sivullaan. Sivustolla oli 2020 yhteensä 7860 
tykkääjää (v. 2019 6795 v. 2018 5037, v. 2017 4450, v. 2016 3752, v. 2015 3179, v. 2014 2350, v. 2013 
1750). Sivustoa ovat päivittäneet Sanna-Leena Santapakka ja Sanna Nisula. Sivustoa on käytetty 
syötteenä Kissaliiton virallisille kotisivuille sekä tiedotettu ajankohtaisista Kissa-asioista, 
jäsenyhdistyksen järjestämistä näyttelyistä, Kissaliiton erilaisista tapahtumista ja kissamaailman muista 
kiinnostavista tapahtumista ja asioista. 
 
KEHITTÄMISSEMINAARI 
Suomen Kissaliiton Kehittämisseminaari IX keskusteluosuus järjestettiin 11.-22.5.2020 suljetussa 
Facebook- ryhmässä ja tulokset koottiin 24.-27.5.2020 toimenpide-ehdotuksiksi. Osallistujia oli 47 
henkilöä. Seminaariin osallistuivat: 
Rotuyhdistykset, 11 osallistujaa. 
Rotukissayhdistykset, 21 osallistujaa 
Toimikuntien jäsenet, 17 osallistujaa 
Kissaliiton henkilöstö, 2 osallistujaa              
Hallituksen jäsenet, 10 osallistujaa 
 
Yhteensä koko seminaarissa käytettiin 643 puheenvuoroa.  
Seminaarissa toimivat moderoijina ja sen etenemisestä vastasivat Sanna-Leena Santapakka ja Johanna 
Abgottspon. Kehittämisideat nousivat esille keskustelujen edetessä. Parhaat ja suosituimmat ideat 
valittiin äänestyksen jälkeen eteenpäin vietäviksi ja jatkojalostettavaksi Kissaliiton päätöksenteko-
järjestelmään. 
 
VUODEN KISSA GAALA 
Kissaliiton ensimmäinen Vuoden kissa-gaala järjestettiin Kissaliiton hallituksen, NTK:n, POH-KIS:n ja 
pääsponsori Royal Caninin yhteistyönä Seinäjoella 8.2.2020. Gaalassa palkittiin Vuoden Kissat sekä 
vuoden toimihenkilöt ja se oli huikean onnistunut ja tyylikäs tapahtuma, jossa oli yli 100 osallistujaa. 
 
ROTUKIRJAUS 
Vuoden aikana on rekisteröity kaikkiaan 3965 (2019: 4131, 2018: 3883, 2017: 4128, 
2016: 4133, 2015: 4320, 2014: 4307, 2013: 4362, 2012: 4326) kissaa (uroksia 2064, naaraita 1901), 
joista tuontikissoja oli 187. Suosituin rotu oli vuonna 2020 ragdoll 579 ja toisena maine coon 423 
rekisteröityä kissaa. Uusia kasvattajanimiä hyväksyttiin 52. Tilasto kissojen rekisteröinneistä roduittain 
julkaistiin Kissa lehdessä ja Kissaliiton kotisivuilla. 
 
TOIMISTO 
Sijaitsee Palkkatilankadulla Pasilassa (Palkkatilankatu 7 B 109). Toimistossa työskentelee 
toimistotyöntekijä Päivi Kähö, jonka työtehtäviä olivat mm. laskutus ja reskontra, Kissa-lehden osoitteet, 
ruusukkeet, Netti-shop ja Breed Council – asiat. Lisäksi hän on avustanut hallitusta ja rotukirjaajaa sekä 
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toiminut liittokokouksissa sihteerinä. Toimistolla on ollut käytössä puhelinaika arkisin klo 12-14 asti. 
Maksullinen puhelinpalvelu on ollut käytössä 1.10.2014 alkaen. Päivi Kähö on myös suorittanut AMK:n 
verkkokurssin Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu (5 op). 
 
Katja Kinnunen on toinen toimistotyöntekijä, jonka tehtävänä on rotukirjaus. Kinnunen toimii myös 
tiimivastaavana. Toimistossa on ollut vuoden 2020 aikana harjoittelussa opiskelija sekä yksi 
tuntityöntekijä. Toimiston työntekijöillä oli myös vuoden 2020 aikana mahdollisuus liikunta- tai 
kulttuuriseteleihin. Kissaliitto on myös tarjonnut henkilöstölleen mahdollisuuden taloudelliseen tukeen 
omaehtoisessa kielten tai IT:n opiskelussa. Kissaliitto kuuluu Erityispalvelujen työnantajaliittoon. Vuoden 
2020 aikana toimistossa on tehty osittain etätyötä, johtuen Pandemiasta ja Suomen hallituksen 
antamasta etätyösuosituksesta. 
 
TILINTARKASTUS 
Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Oy 
 
 
SUOMEN KISSALIITON PERIMÄT MAKSUT 2020 
Liittomaksu/jäsen/vuosi        3,20   
Rotuyhdistysmaksu/vuosi    51,00 
Rekisterikirja       30,00 
Rekisterikirja (2-3 kk)      60,00 
Rekisterikirja kopio      11,00 
Tuontikissan rekisterimaksu FIFe   40,00 
Tuontikissan rekisterimaksu muu   50,00 
Transfer       12,00 
Lisäsukupolvet transferin liitteeksi (5-6)  10,00 
Lisäsukupolvet transferin liitteeksi (7-8)  10,00 
Kasvattajanimi                                  150,00 
Kasvattajanimi muutos    20,00 
Omistajanvaihdos ilmoitus      5,00 
Ylimääräiset todistukset    10,00 
Kissalehti           1,50 
Kissalehdenvuosikerta    40,00 
Rotuneuvostomaksu (FIFe)     10,00 
 
 
 
JÄSENYHDISTYSTEN JA KISSALIITON JÄRJESTÄMÄT NÄYTTELYT 
Kissaliitossa järjestettiin 26 kansainvälistä näyttelyä vuoden 2020 aikana. 
 
11.-12.1.2020  Kuopio  Kansainvälinen (2 sertifikaattia) ISROK 
25.-26.1.2020  Hämeenlinna Kansainvälinen (2 sertifikaattia)  SUROK  
8.-9.2.2020  Seinäjoki Kansainvälinen (2 sertifikaattia)  POH-KIS 
29.2.-1.3.2020  Rauma  Kansainvälinen (2 sertifikaattia) Satakissa  
7.-8.3.2020  Siuntio  Kansallinen  (2 sertifikaattia) URK  
29.-30.8.2020  Helsinki Kansainvälinen (2 sertifikaattia)  ERY-SYD 
     Drive-In   
5.-6.9.2020  Karkkila Kansainvälinen (2 sertifikaattia)  RUROK 
     Jaetut kategoriat  
12.-13.9.2020  Kuopio  Kansainvälinen (2 sertifikaattia)  ISROK   
26.-27.9.2020  Laukaa Kansainvälinen (2 sertifikaattia)  KES-KIS    
3.-4.10.2020  Helsinki Kansainvälinen (2 sertifikaattia) ERY-SYD 
     Drive-In 
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10.-11.10.2020 Rauma  Kansainvälinen (2 sertifikaattia)  Satakissa 
31.10.-1.11.2020 Ylöjärvi Kansainvälinen (2 sertifikaattia)  PIROK 
     Jaetut kategoriat 
21.-22.11.2020 Turku  Kansainvälinen (2 sertifikaattia)  TUROK 
     Jaetut kategoriat 
 
  
 
 
 
YHDISTYSTEN JA ROTUYHDISTYSTEN JÄRJESTÄMÄT ESITTELYNÄYTTELYT 
 
SUROK Kymenpiiri järjesti esittelynäyttelyn Imatralla, Vuoksenniskalla 1.2.2020. 
 
 
SPONSORIT 
Veikko Saarela ja Johanna Abgotsspon ovat vastanneet Suomen Kissaliiton sponsorisopimuksista. 
Royal Canin on Kissaliiton pääsponsori ja on sponsoroinut mm Vuoden kissa palkinnan, rekisterikirjojen 
muovitaskut ja arvostelusetelit. Royal Canin mainostaa Omakissasivuilla sekä Kissa-lehdessä. Vuonna 
2020 solmittiin Royal Caninin kanssa uusi kolmivuotinen sponsorisopimus vuosille 2021-2023. 
 
ELÄINSUOJELUTYÖ 
Kissaliitto on osallistunut kissatoiminnan edustajana maa- ja metsätalousministeriön (MMM) alaisen 
seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimintaan. Kissatoiminnan edustajana on 
ollut Veikko Saarela. Vuoden 2020 aikana neuvottelukunnassa kissoja koskevina asioita tehtiin 
vähimmäisstandardi lemmikkieläinten nettikaupalle, valmisteltiin kannanotto eläinten hyvinvointilain 
lainvalmistelijoille kieltää kissojen vapaana ulkoileminen Suomessa kokonaan perustuen kissan omaan 
turvallisuuteen ja kissojen pakollisen tunnistusmerkinnän valmistelua lakiin heti koirien jälkeen. 
Kissaliitto on osallistunut eläinsuojelutyöryhmän toimintaan, jossa on lisäksi jäsenenä Kennelliitto, 
Animalia ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY. Kissaliiton edustaja ryhmässä on ollut Satu 
Hämäläinen.  
 
 
MUU TOIMINTA 
Standardeja, sääntökansiota, kissanomistajan oppaita, sekä muita tuotteita myytiin halukkaille. 
Yhteistyötä tehtiin Suomen Kennelliiton, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton SEY;n ja Maa- ja 
Metsätalousministeriön (MMM) kanssa.  
Kissaliitto järjesti kesäkuussa Kissojen turvallinen ulkoilu-Flashmob tapahtuman. Tapahtumassa 
korostettiin turvallisen ulkoilun merkitystä ja tarjottiin siihen ideoita.  
 
 
TERVEYSPÄIVÄT 
Terveys– ja koulutustoimikunta TKT järjesti etänä KTO (Kasvatuksentavoiteohjelma) koulutustilaisuudet 
27.8.2020 ja 17.9.2020. 
 
TALOUS 
Talousasiat selviävät erillisestä tilinpäätöksestä. Tilinpäätös oli alijäämäinen.  
 
 
 
Suomen Kissaliitto ry hallitus 
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         Rotutoimikunta  RTK 
 
         Rotutoimikunta  RTK 
 
         Rotutoimikunta  RTK 
 
         Rotutoimikunta  RTK 
 
         Rotutoimikunta  RTK 
 
         Rotutoimikunta  RTK 
 
         Rotutoimikunta  RTK 
 
         Rotutoimikunta  RTK 

Rotutoimikunnan (RTK) vuosikertomus 2020  
 
Vuonna 2020 rotutoimikunta kokoontui 12 kertaa: 
 
X paikalla, E estynyt, P poissa, * pöytäkirjasihteeri 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht 
Maria Eklin-
Dahlman 

x x x x E x x x x x x x 11 

Arja Martikainen x x E x x x x x x x x x 11 
Katja Kinnunen x x x x x x x x x x x x 12 
Tatyana Moraru-
Puranen 

x x x x x x E x x x x x 11 

Pia Nyman* x x x x x x x x x x x x 12 
Maarit Palmen x x x x x x x x x x E x 11 
Eija Siik x x x x x x x x x x x x 12 
Eija Välipirtti x x x x x x x x x x x E 11 

 
 
Rotutoimikunnan puheenjohtajana toimi Eija Siik, sihteerinä Maria Eklin-Dahlman. Pöytäkirjasihteerinä 
vuoden aikana toimi Pia Nyman. Toimikunnan sääntömääräisenä jäsenenä oli Kissaliiton rotukirjaaja 
Katja Kinnunen. Hallituksen ja RTK:n yhteyshenkilönä toimi Eija Välipirtti. Liittokokouksissa toimikuntaa 
edusti Katja Kinnunen. Ohjatun kasvatus- ja siitostoiminnan valvojana toimi Arja Martikainen. 
Venäjänkielisenä yhteyshenkilönä toimi Tatyana Moraru-Puranen. 
 
Rotutoimikunta käsitteli 18 tuontikissan rekisteröintiä, joista se hylkäsi yhden ja jätti neljä odottamaan 
täydennyksiä tuojalta tai värintarkistusta. Tuontiennakkokyselyitä käsiteltiin 8 ja yksi ulkomaisen 
uroksen siitoskäytön ennakkokysely. 
 
RTK käsitteli 17 astutuserikoislupaa ja myönsi näistä 15. Yksi anomus peruttiin hakijan toimesta. 
Syinä astutuserikoisluvan hakemiseen olivat esimerkiksi roturisteytykset, noviiseilla kasvatus sekä 
jälkikäteisanomuksina käsitellyt vahinkoastumiset. Erikoisluparaportteja käsiteltiin 4 pentueesta ja 
erikoisluvallisten pentueiden rekisteröintiin liittyen rotutoimikunta teki myös tarkistusluokkalähetteitä. 
 
RTK hyväksyi järjestettäväksi noviisien hyväksyntätilaisuuden 22.7. Helsingissä, tuomareina Arja 
Martikainen ja Pia Nyman. RTK käsitteli 4 noviisin rekisteröintiä, jonka kohderotuna oli eurooppalainen 
ja 3 hyväksyttiin kohderotuunsa noviisiluokan kautta RTK:n lähetteellä.  Muita tarkistusluokkalähetteitä 
RTK teki 2, joista toinen oli rekisteröintiin liittyviä EMS-tarkistuksia ja toinen roturisteytyksiin liittyviä 
RR-rekisteröintilähetteitä. 
 
Vuoden aikana RTK kirjasi 4 kasvattajasopimuksen ja/tai siitosuroksen sopimuksen irtisanomista.  
 
Rotutoimikunta käsitteli vuonna 2020 69 rekisteröinti- ja kasvatussääntörikkomusta sekä valituksia 9 
kasvattajasta. Käsiteltyjen sääntörikkomusten yleisimpiä syitä olivat omistajuusepäselvyydet, puutteet 
jäsenyydessä, siitosuroksen omistajan sopimuksen ja/tai sääntömääräisen terveyteen liittyvien 
todistusten puuttuminen tai naaraan liian tiheät pentueet. Toimikunta kirjasi pöytäkirjoihin myös 4 
sekarotuista tai rekisteröimätöntä pentuetta. Sääntörikkomuksissa on ollut käytössä KPT:n 
sanktiokartan linjauksen mukaisesti laaja skaala eritasoisia sanktioita: mm. sääntömääräisesti 
korotettu rekisteröintimaksu, huomautus ja määräaikainen ohjattu kasvatus- ja siitostoiminta tai tentti. 
Ohjatussa kasvatus- ja siitostoiminnassa oli vuoden aikana 18 kasvattajaa, toimintakiellon piirissä 6.  
 
 
RTK teki liittokokouksiin muutosehdotuksia rekisteröinti- ja kasvatussääntöihin. 
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RTK teki korjausehdotuksia kasvattajakurssimateriaaliin sekä tiedotteita ja ohjeita mm. 
terveystesteistä. 
 
Rotukirjaaja huolehti FIFen sääntöjen ja liittokokouksissa hyväksyttyjen Kissaliiton kansallisten 
sääntöpäivityksien tekemisestä. RTK päivitti myös kasvattajan muistilistan ja kasvatukseen ja 
rekisteröintiin liittyviä lomakkeita. 
 
RTK osallistui Kissaliiton kehittämisseminaariin sekä Arvokeskusteluun. 
 
RTK oli yhteydessä FIFen eri jäseniin sekä eri kattojärjestöihin ja ulkomaisiin kissayhdistyksiin 
rekisteröinteihin liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi RTK vastasi lukuisiin kissojen omistajien ja 
kasvattajien esittämiin kysymyksiin kokousasioiden lisäksi.  
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NÄYTTELYTOIMIKUNTA VUOSIKERTOMUS 2020 
 

1. Näyttelytoimikunnan jäsenet 

 

Näyttelytoimikuntaan vuonna 2020 kuuluivat:  

Jaana Heikanen (puheenjohtaja)  

Marja Heiskanen (projektisihteeri)  

Anna Korhonen (pöytäkirjasihteeri)  

Tiina Myllyharju (sihteeri) 

Riikka Turpeinen (Kissaliiton hallituksen edustaja) vastuuhenkilö  

 

2. Kokoukset 

 

Näyttelytoimikunta piti vuonna 2020 8 kokousta Skypen välityksellä, sekä 4 kokousta Kissaliiton 

Meet-ympäristössä.  

 
 

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20  

 

 
7.1. 22.1. 18.2. 14.3. 21.4. 21.05. 16.06. 11.08. 08.09. 13.10. 17.11. 15.12.  

Yhteensä 

läsnä 

Jaana 

Heikanen 

x x x x x x x x x x x x  12 

Anna 

Korhonen 

x x x x x x x x x x x x  12 

Marja 

Heiskanen 

x x x x x x x x x x x x  12 

Tiina 

Myllyharju 

x x x x x x x x x x x x  12 

Riikka 

Turpeinen 

- x x x x x x x x x x x  11 

               

e = estynyt  p=poissa 

 

3. Toiminta  

 

NTK käsitteli näyttelyitä koskien mm. seuraavia asioita 

• vastasi kysymykseen paperilomakkeella out of competition -luokkaan osallistumisesta  

• vastasi kysymykseen FIFessä hyväksymättömien rotujen näyttelyttämisestä.   

• vastasi kysymykseen napatyrästä näyttelyssä 

• vastasi kysymykseen kissan valmistumisesta ja kontrasigneerauksesta 

• vastasi kysymykseen eläinlääkärintodistuksen hyväksymisestä näyttelymaksun palautusta varten  

• NTK teki sanktiokartan 

• Vuoden Kissa 2019 -gaalaa, mm palkintojenjakoa ja illallista.  

• Kissa-lehden näyttelyohjeistuksia ei tarvinnut päivittää, ne oli päivitetty edellisenä syksynä eikä 

tullut muutoksia. 

• luotiin Näytteilleasettajien eettiset ohjeet 

• käsitteli juryraportin hyvinvointivastaavan tekemästä huomautuksesta puuttuneesta kissan vesi- ja 

ruoka-astiasta näyttelyssä 
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• käsiteltiin juryraportti kissan viemisestä pois näyttelypaikalta, vaikka kissan kilpailu on ollut vielä 

kesken.  

• käsiteltiin häkittömien näyttelyiden eriarvoinen näyttelyilmoittautumismaksu. 

• NTK seurasi Covid19-tartuntatilannetta ja viranomaisohjeita, ja julkaisi tarvittavat täydentävät 

toimintaohjeet, kun ensimmäiset näyttelyt voitiin pitää.  

• ohjeisti ja neuvoi FIFen väliaikaiset Covid19-poikkeusajan sääntöjen mukaan 

• keskusteltiin "tekijäkirjaston" laatimisesta, mutta ei nähty tarvetta NTK:n ylläpitämälle kirjastolle. 

Näyttelyiden toimihenkilöiden hankkiminen on yhdistysten vastuulla. 

• käsiteltiin valitus näytteilleasettajasta ja muistutettiin näyttelyiden eettisistä ohjeista.  

• käsiteltiin virheellinen tuloskirjaus Omakissassa.  

• käsiteltiin kissan Omakissasta puuttuneet tittelit 

• käsiteltiin liittokokouksen sääntömuutosehdotukset 

• muistutti yhdistyksiä Omakissasta saatavasta valmistuneiden listauksesta ja sen hyödyntämisestä 

• teki tiedotteen yhdistyksille mm muistutukset näytteilleasettajille kontrauksesta infokirjeisiin ja 

kuulutuksiin. 

• alkoi työstää Näin toimit kissanäyttelyissä -videota sekä asiakastyytyväisyyskyselyä 

 

 

NTK esitti mitätöitäväksi näyttelytuloksia seuraavista syistä:  

• kontran puuttuminen 6 kpl 

• kissa väärässä luokassa 5 kpl 

• sääntöjen vastaisesti näyttelyssä 1 kpl (tiine kissa) 4 kpl (alle luovutusikäiset pennut) 

• liikaa sertejä luokassa 4 kpl 

• virheellinen siitosluokan tulos 1 kpl (kissa ei ollut ollut paikalla) 

 

 

NTK myös 

• tarkasti Vuoden Kissa -tulokset 

• osallistui kehittämisseminaariin 

• piti yllä listaa toimikunnalle sääntöjen mukaan toimitetuista näyttelyluetteloista 

• päivitti näyttelysäännöt. FIFeltä ei tullut näyttelysääntöihin muutoksia sillä vuoden 2020 GA-

kokousta ei järjestetty Covid19-pandemian vuoksi. 

• päivitti Kissaliiton kotisivujen näyttelyosiota 

• teki syksyn liittokokoukselle 4 sääntömuutosehdotusta näyttelysääntöihin 

• vastasi yhdistyksiltä ja niiden jäseniltä tulleisiin näyttelyitä koskeviin kysymyksiin. 

• päivitti Kissaliiton kotisivujen sekä Kissa-lehden näyttelyosiota. 

• päivitti näyttelyluetteloiden alkutekstit 

• Järjesti Vuoden Kissa 2019 juhlagaalan Pohjanmaan Kissayhdistyksen kanssa. 

 

 

Mustasaaressa 09.01.2021 

 

Näyttelytoimikunnan puolesta  

 

 

Tiina Myllyharju 

NTK:n sihteeri 
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TIEDOTUSTOIMIKUNTA 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
  
 
1. Tiedotustoimikunta vastuualueineen vuonna 2020  
 

• Milla Talja, Kissa-lehden päätoimittaja, puheenjohtaja 

• Marko Lumikangas, lehden taittaja 

• Tanja Salo, lehden toimitussihteeri (valmistumiskuvat) 

• Sinikka Laine, lehden ilmoitushankkija  

• Aija Harmaakari, varapuheenjohtaja 

• Kaisa Savolainen, kokoussihteeri 

• Eeva-Leena Juntunen, jäsen 
 
 
 
1.2. Työtehtävien jako Kissa-lehdessä 
 
Päätoimittaja vastaa lehden sisällön ja rakenteen suunnittelusta, tekstien editoinnista ja 
oikoluvusta sekä aikatauluttamisesta. Päätoimittaja huolehtii artikkeleiden ja muun journalistisen 
aineiston hankinnasta sekä sopii mahdollisista palkkioista ulkopuolisten avustajien kanssa. Hän 
osallistuu myös lehden kuvamateriaalin hankintaan.  
 
Taittaja on lehden art director, joka vastaa sen ulkoasusta ja luo visuaalisen ilmeen. Hän ideoi 
ja hankkii artikkelien kuvitusta päätoimittajan ja muun toimikunnan kanssa. Taittaja on myös 
pääasiallinen yhteyshenkilö painoon ja antaa tarvittaessa painolle palautetta. 
 
Toimitussihteeri ottaa keskitetysti vastaan kaikki jäsenten lähettämät valmistumiskuvat, tarkistaa 
ja muokkaa niiden tekstit sekä toimittaa sovitun määrän kuvia lehden jokaista numeroa varten. 
 
Ilmoitushankkija myy mainostilaa lehdestä sekä toimittaa numerokohtaiset ilmoitustiedot 
päätoimittajalle ja ilmoituslistan laskutusta varten Kissaliiton toimistolle. 
 
Tiedotustoimikunnan jäsenet ideoivat lehteen sisältöä sekä kirjoittavat itse tai hankkivat 
artikkeleita muualta. He myös etsivät kuvitusta omiin artikkeleihinsa mahdollisuuksien mukaan.  
 
Lehden osoitteisto lähetetään painoon Kissaliiton toimistolta. 
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2. Kokoukset  
 
Toimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana viisi kertaa. Kolme kokousta pidettiin Järvenpäässä 
ja yksi Helsingissä. Maaliskuun kokous pidettiin koronarajoitusten vuoksi kokonaan sähköisesti. 
Kokouksiin osallistui elokuuta lukuun ottamatta myös hallituksen yhteyshenkilö, liiton tiedottaja 
Sanna Nisula (sähköisesti). Keskustelua käytiin säännöllisesti myös toimikunnan 
sähköpostilistalla. 
 
Kokouksien osanotto 
 

TTK:n kokous 4.1. 15.3. 6.6. 15.8. 25.10. 

Milla Talja x xs x x x 

Marko Lumikangas x xs x x e 

Tanja Salo  x xs x x x 

Sinikka Laine e xs xs e x 

Aija Harmaakari x xs x x x 

Kaisa Savolainen x xs xs xs xs 

Eeva-Leena Juntunen x xs xs xs xs 

 
x = paikalla s = osallistui sähköisesti e = estynyt 
 
 
 
3. Toiminta 
 
Kissa-lehden toimitussihteeriksi valittiin syksyn 2019 liittokokouksessa Tanja Salo, 
ilmoitushankkijaksi Sinikka Laine ja jäseneksi Kaisa Savolainen. 
 
Lehden päätoimittajana jatkoi Milla Talja ja taittajana Marko Lumikangas. Toimikunnan jäseninä 
jatkoivat Aija Harmaakari ja Eeva-Leena Juntunen. 
 
Kissa-lehden vastaavana päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja Veikko Saarela.  
 
 
 
3.1. Kissa-lehti 
 
Lehden painopaikka vuonna 2020 oli Pekan Offset Helsingissä. Lehti ilmestyi viisi kertaa 
(viikoilla 10, 19, 29, 40 ja 50). Lehden koko vaihteli 44–56 sivuun. Tilaajamäärä pysyi 
suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2019. Joka numeron pdf-versio julkaistiin Kissaliiton 
verkkosivuilla, kun seuraava numero oli ilmestynyt. 
 
Kissa-lehti on Kissaliiton virallinen tiedotuskanava. Lehden joka numerossa julkaistiin 
seurantalista sekä rotukissa- ja rotuyhdistystiedot. Kasvattajan muistilista (RTK) ja näyttelyissä 
käymisen ohjeet (NTK) julkaistiin numeroissa 1 ja 4.   
 
Joka numeron vakiomateriaaliin kuuluivat puheenjohtajan ja päätoimittajan pääkirjoitukset, 
kissojen valmistumiskuvat, uusien kasvattajanimien listaus sekä kissavisa. Joka lehdessä oli 
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myös laaja rotuesittely, jonka tehtiin yhteistyössä rotuyhdistyksen kanssa. Liittokokousmuistiot 
julkaistiin numeroissa 2 ja 5. Vuoden kissat 2019 esiteltiin kuvin ja kirjoituksin numerossa 2.  
  
Lehteen kirjoittivat sekä tiedotustoimikunnan jäsenet että muut aktiiviset kissaharrastajat. 
Muutamia artikkeleita ostettiin freelancekirjoittajilta. 
 
Artikkelien kuvitukseen ja lehden visuaaliseen ilmeeseen kiinnitettiin runsaasti huomiota. Kuvia 
hankittiin etenkin toimikunnan jäsenten ja lehden Facebook-sivujen kautta. Tekijänoikeudet 
otettiin tarkasti huomioon. 
 
Ilmoitusmyynnissä näkyi pientä piristymistä edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupallisten 
ilmoitusten lisäksi julkaistiin jäsenten kasvattajailmoituksia.  
 
 
 
Kissa-lehden sisältöä vuonna 2020: 
 
 
Kissa 1/2020, 52 sivua 

• Kansi: bengali  

• Vuoden kissa 2019 -tuloslistat 

• Rotuesittely: bengali (rotuyhdistys/Kaisa Savolainen) 

• Rotukissojen rekisteröinnit 2019 (Aija Harmaakari) 

• Kissan silmien väri (Anna Wilczek, käännös Tanja Salo)  

• Lännen Rotukissayhdistys (Tanja Salo) 

• Voittajien matkassa maailmalla (A. Harmonen, J. Heikanen & J. Abgottspon) 

• Hammasongelmat (Kaisa Savolainen) 
 

  
Kissa 2/2020, 56 sivua 

• Kansi: somali  

• Vuoden kissojen 2019 esittelyt 

• Sankarikissat 2019 

• Rotuesittely: abessinialainen ja somali (rotuyhdistys/Tanja Salo) 

• Kissaharrastus ennen ja nyt (Tanja Salo) 

• Sairaan kissan tukihoito (Tuuli Turtola, free) 

• Iho-ongelmat (Kaisa Savolainen) 

• Liittokokousmuistio, kevät 2020 
 

 
Kissa 3/2020, 48 sivua 

• Kansi: pyhä birma 

• Rotuesittely: pyhä birma (rotuyhdistys/Kaisa Savolainen) 

• Hugo Arokanto -palkitut kasvattajat (Tanja Salo) 

• Scottish foldin terveysongelmat (Kaisa Savolainen) 

• Korona muutti kissaharrastusta (Aija Harmaakari) 

• Sydänsairaudet (Marjo Hentunen, free) 

• Kasvattajan etiikka (Aija Harmaakari) 
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Kissa 4/2020, 48 sivua 

• Kansi: maine coon 

• Rotuesittely: maine coon (rotuyhdistys/Kaisa Savolainen) 

• 10 vinkkiä aktivointiin (Jenni Yli-Tainio) 

• Kissakaupan vastuut Kaisa Savolainen) 

• Tartuntataudit näyttelyissä (Kaisa Savolainen) 

• Silmien vuotaminen (Marjo Hentunen, free) 

• Liitto kaikkien kissojen asialla (Aija Harmaakari) 

• 60 vuotta rotukissatoimintaa (Tanja Salo) 
 

 
Kissa 5/2020, 44 sivua 

• Kansi: cymric  

• Rotuesittely: manx ja cymric (rotuyhdistys/Tanja Salo) 

• Suolistoloiset (Kaisa Savolainen) 

• Sokea agilitymestari (Jenni Yli-Tainio) 

• Korvavaivat (Marjo Hentunen, free) 

• Korona-ajan kissanäyttelyt (Aija Harmaakari) 

• Liittokokousmuisto, syksy 2020  
 

 
 
Lehden kokonaistilausmäärät 2020 (kpl) 
1: 4674 
2: 4347 
3: 4388 
4: 4564 
5: 4695 
 
 
3.2. Tiedotus  
 
Toimikunnan ja Kissaliiton hallituksen yhteyshenkilönä toimi hallituksen tiedottaja Sanna Nisula. 
Nykyisen toimikunnan ohjesäännön mukaan toimikunta auttaa hallitusta ja muita toimikuntia 
pyydettäessä tiedottamiseen ja julkaisuihin liittyvissä asioissa.  
 
Aija Harmaakari kirjoitti Kissaliiton nimissä Apu-lehteen mielipidekirjoituksen Kissan arvostus on 
liian matalalla vastineeksi lehden numerossa 38/20 julkaistulle artikkelille, jossa käsiteltiin 
kissojen tappamia lintuja. 
 
 
Milla Talja 
Kissa-lehden päätoimittaja 2020 
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KURINPITOTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2020  
 
 
1. Kurinpitotoimikunnan jäsenet  
 
Kurinpitotoimikuntaan vuonna 2020 kuuluivat: 
Kaija-Leena Laakso, puheenjohtaja 
Anne-Maj Ahokas, varapuheenjohtaja, tenttivastaava 
Petra Haapa-aro, jäsen 
Katerina Leino, jäsen 
Merja Niemelä, sihteeri 
 
 
2. Kokoukset 

 
Kurinpitotoimikunta piti vuonna 2020 yksitoista (11) kokousta. Kaikki kokoukset pidettiin puhelimitse 
FreeConferenceCall -kokouksina. 

 

 
 
3. Toiminta 
 
Suomen Kissaliiton liittokokouksissa 14.3. ja 17.10. toimikuntaa edusti puheenjohtaja Kaija-Leena Laakso. 
Toimikunta teki kevään 2020 liittokokoukselle muutosehdotuksen Kissaliiton sääntöjen §:ään 9. Muutosehdotus 
hyväksyttiin liittokokouksen tekemällä muutoksella. 

 
Toimikunta on päivittänyt ja jatkokehittänyt RTK:n ja NTK:n sanktiokarttoja. 
 
Tenttivastaava Anne-Maj Ahokas järjesti kymmenen (10) tenttiä, hyväksytysti läpi meni kahdeksan (8).  
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TERVEYS-   JA   KOULUTUSTOIMIKUNNAN   VUOSIKERTOMUS   2020   
    

1. Toimikuntaan   kuuluivat   
● Carin   Sahlberg,   puheenjohtaja   
● Kaisa   Savolainen,   sihteeri,   koulutusvastaava   
● Milla   Kuusisto   
● Satu   Hämäläinen,   hallituksen   edustaja   
● Tiina   Räsänen   
● Anniina   Paavilainen   
● Kati   Holmsten   
● Sanna   Hietala   
● Viivi   Viuha   

  
  

 x   =   läsnä,   e   =   estynyt,   p   =   poissa.   Kaikki   kokoukset   olivat   etäkokouksia.   
  

2. Toiminta   
  

Toimikuntaa   edusti   sekä   kevään   että   syksyn   liittokokouksessa   puheenjohtaja   Carin   Sahlberg.     
  

Vuonna   2020   terveys-   ja   koulutustoimikunta:   
● Vastasi   lausuntopyyntöön   uudesta   eläintautilaista.     
● Päivitti   Kissanomistajan   opasta   uuden   eläintautilain   mukaiseksi   zoonoosien   osalta.   
● Päivitti   hygieniaohjeet   sekä   yhdistyksille   että   näytteilleasettajille.   
● Ehdotti   arvojen   laatimista   Kissaliitolle   
● Sai   tiedusteluita   kissojen   rokotussuosituksista.   TKT   keskusteli   rokotussuosituksista   ja   päätti   

päivittää   ne   keväällä   2021   eläinlääkäreiden   uuden   suosituksen   mukaiseksi.     
● Järjesti   koulutustarvekyselyn   yhdistyksille,   jonka   pohjalta   päivitettiin   kouluttajalistaja   tullaan  

järjestetään   näyttelysihteerikoulutusta   yhdistyksille.     
● Perusti   Facebook-ryhmän   rotuyhdistyksille   KTO:n   laatimisen   tueksi   ja   keskustelua   varten.   
● Myönsi   apurahan   6000€   Hannes   Lohen   ryhmälle   kissojen   käyttäytymisen   tutkimukseen.   

TKT   Läsnä   20.1.   24.2.   26.3.   16.4.   25.5.   15.6.   27.7.   15.10.   10.11.   1.12.   

Carin   
Sahlberg   10   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   
Kaisa   
Savolainen   9   x   e   x   x   x   x   x   x   x   x   
Satu   
Hämäläinen   10   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   
Tiina   
Räsänen   8   x   x   e   x   x   x   x   x   x   e   
Milla   
Kuusisto   10   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   
Anniina   
Paavilainen   5   e   x   e   e   x   x   e   e   x   x   
Kati   
Holmsten   3   x   e   e   x   x   e   e   e   e   e   
Sanna   
Hietala   3   x   e   e   x   e   e   e   e   x   e   

Viivi   Viuha   9   x   e   x   x   x   x   x   x   x   x   
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● Laati   neljä   ehdotusta   liittokokoukselle:     
1.   Kaksi   ehdotusta   kissalaneuvojan   tehtävästä   
2.   Ehdotus   kissanpentujen   rokotuksista   
3.   Ehdotus   Kissaliiton   näytteenottajista   

● Osallistui   kehittämisseminaariin   
● Julkaisi   koronatiedotusta   Kissaliiton   sivuilla   ja   Facebookissa   
● Seurasi   kokouksissaan   yhdistyksiltä   tulleita   ilmoituksia   näyttelyiden   eläinlääkärin   

tarkastuksessa   hylätyistä   kissoista   sekä   näytteilleasettajilta   sähköisellä   lomakkeella   tulleita   
ilmoituksia   näyttelyissä   sairastuneista   kissoista.   

● Koulutusvastaava   Kaisa   Savolainen   toteutti   5   kertaa   sähköisen   kasvattajakurssin   Moodlessa.   
Kursseille   osallistui   yhteensä   94   osallistujaa.   Koulutusten   ajankohdat   olivat:   

● 10.-23.1.2020   
● 13.-26.4.2020   
● 8.-21.6.2020   
● 24.8.-6.9.2020   
● 16.-29.11.2020  

● Suunnitteli   Kissaliiton    terveyspäivän   pidettäväksi   4.4.2021,   mutta   joka   jouduttiin   perumaan   
koronan   takia.   

● Järjesti   kaksi   (27.8.   ja   17.9.)   KTO-tilaisuutta   etätoteutuksena.   Tilaisuuksiin   osallistui   runsaasti   
edustajia   rotuyhdistyksistä.     

  
  

Terveys-   ja   koulutustoimikunnan   puolesta,   
  
  

Carin   Sahlberg,   Terveys-   ja   koulutustoimikunnan   puheenjohtaja   2020   

  23



 

Päiväys: 28.1.2021 
Sivu 1/2 

 
 

Informaatioteknologiatoimikunnan vuosikertomus vuodelta 2020 
 

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet 
Informaatioteknologiatoimikunnan (ITK) tehtävänä on vastata Omakissa -järjestelmän toiminnasta ja 
kehittämisestä liittokokouksen vuosittain vahvistaman talousarvion puitteissa sekä auttaa hallitusta ja 
muita toimikuntia pyydettäessä informaatioteknologiaan liittyvissä asioissa. Lisäksi toimikunta 
ylläpitää Omakissa -palvelun tukipalveluita, jotka on suunnattu kaikille Omakissan käyttäjäryhmille. 

Kehitysryhmän kokoonpano ja kokoukset 
Toimikuntaan kuului pääkäyttäjä ja toimikunnan puheenjohtaja Tiina Räsänen (TR), varapääkäyttäjä 
Kati Marjala (KM) ja jäsenet Olli Lehtonen (OL), Pia Nyman (PN), Mia Tuomivirta (MT) ja Suvi Viertola 
(SV). Marika Landen (ML) toimi toimikunnassa hallituksen edustajana. 
 

  
x = läsnä, e = estynyt, p = poissa 

Toiminta 
Toimikunta järjesti tammikuussa yhdistyksille tilaisuuden, jossa kuunneltiin yhdistysten toiveita 
näyttelypuolen kehittämiseen. Tilaisuuden pohjalta toimikunta kartoitti tärkeimmät kehityskohteet ja 
suunnitteli tarvittavat muutokset. Toiminnallisuuksien toteuttaminen aikataulutettiin vuoden 2021 
ensimmäiselle neljännekselle. 
 
Toimintavuoden aikana toteutettiin mittava Omakissan koodien yhdistäminen. Koodien yhdistämisen 
jälkeen kaikki Omakissaa käyttävät maat (Suomi, Norja ja Tanska) käyttävät samaa ohjelmistoa, mikä 
mahdollistaa mm. paremman kustannusten jakamisen käyttäjämaiden kesken. Yhdistetyn Omakissan 
testaamiseen toimikunta kokosi vapaaehtoisista Omakissan käyttäjistä testausryhmän, joka suoritti 

 
 
 
 

 Yht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TR 15 x x x x x x x x x x x x x x x 

KM 12 x x x x e x x e x x x x x e x 

OL 14 x x x x e x x x x x x x x x x 

PN 12 x x x x e x x x e x x x e x x 

MT 12 e x x x x x p x x x x e x x x 

SV 15 x x x x x x x x x x x x x x x 

ML 14 x x x x e x x x x x x x x x x 
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Päiväys: 28.1.2021 
Sivu 2/2 

 
 

Omakissan uuden version testaamista ansiokkaasti. Uusi Omakissa otettiin käyttöön joulukuussa 
2020.  
 
Tanskan, Norjan ja Suomen pääkäyttäjien, rotukirjaajien sekä Kehätiedon kanssa pidettiin 
yhteistyöpalaveri keväällä 2020. 
Omakissa pääkäyttäjä Tiina Räsänen esitteli järjestelmää vuonna 2020 Italialle ja Latvialle. 
Tanskassa otettiin käyttöön Omakissan jäsenrekisteri sekä rotukirjaus toiminnot vuoden 2020 aikana. 
 
Kissaliiton kehittämisseminaarista nousi esille tarve mobiiliaplikaatiolle Omakissaan. Toimikunta 
järjesti asiasta lomakekyselyn johon saatiin yhdistysten jäseniltä vastauksia 218 kpl.  Omakissan 
koodipuiden yhdistämisen vuoksi asian käsittelyä jatketaan vuonna 2021. 
 
Omakissan ja Provet toiminnanohjausjärjestelmien välinen rajapinta on ollut eläinlääkäreiden 
keskuudessa pidetty ja käytetty. Rajapinnan kautta vastaanotettiin toimintavuonna 3951 (2019: 3457) 
mikrosiru-/terveystietoa. Rajapinnan kautta tapahtuvaa tietojen noutoa ei ole tilastoitu.  
 
Toimikunta ylläpiti myös Kissaliiton ja Omakissatuen kotisivuja. Kotisivujen rakennetta ja sisältöä 
selkeytettiin vuonna 2020 ja työtä jatketaan edelleen. 
 
Toimikunta toteutti toimintavuoden aikana Kissaliiton kokoussovelluksen (https://meet.kissaliitto.fi) ja 
pilvitallennustilan (https://cloud.kissaliitto.fi) käyttöönoton. 
 
Toimikunta suunnitteli ja toteutti Kissaliitton etäsyyskokouksen henkilövaalien suljetun äänestyksen 
sähköisen toteutuksen. 
 
Omakissa tuki palvelee pääasiassa sähköpostin ja Facebook sivuston kautta. Yhteydenottojen 
aiheena oli käyttöohjeiden kysyminen tai tietojen korjauspyynnöt. Tuen tärkeä toimintamuoto on myös 
näyttelyiden aikainen päivystys, johon näyttelyn järjestäjät voivat olla näyttelyn aikana yhteydessä.  
 
 
 
Tiina Räsänen 
Omakissan pääkäyttäjä 
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Veikko Saarela Marika Landen Suomen Kissaliitto ry  
puheenjohtaja sihteeri  Palkkatilankatu 7 B 109  
Tohlopinkatu 2 Junnolantie 55 00240 HELSINKI  
33310 TAMPERE 03250 VIHTI  toimisto@kissaliitto.fi  
050 336 2110 040 504 2592 
puheenjohtaja@kissaliitto.fi sihteeri@kissaliitto.fi  www.kissaliitto.fi 

Tuomarikollegion Toimintakertomus 2020 

 

 

Tuomarikollegio hoiti yhteydenpidon vuoden 2020 aikana Facebook-ryhmän välityksellä, sekä 

sähköpostitse.  

Työtä aiheutti mm. Covid-19 aiheuttama vaikeus päästä ulkomaille tuomaritutkintoja varten ja 

laadimmekin FIFe-ehdotuksen tilanteen helpottamiseksi. 

Työryhmä käänsi FIFe tuomari- ja oppilassääntöjen päivitykset englannista suomeksi.   

 

 

Nimi OIkeudet Aktiivisuus 2020 Tuomarioppilas 

MIRA FONSÉN 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 - 

SANNA HIETALA 3 3 1 

SATU HÄMÄLÄINEN 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 - 

JAANA JYRKINEN 1, 2, 3, 4  - 

TELLERVO KASS 1, 2  - 

MARJATTA KOSKENKANGAS 1, 2, 4 1, 2, 4 3 

ARJA MARTIKAINEN 3, 4 3, 4 1, 2 

TATYANA MORARU-PURANEN 3, 4  1 

PIA NYMAN B, 2, 3, 4  A 

SARA OJANIEMI 3, 4 3, 4 1, 2  

ANNE PALOLUOMA 1, 2, 3, C  D 

KATJA PATRIKAINEN 3  4 

KRISTIINA RAUTIO 1, 2, D 1, 2 3, C 

KAI RUONALA 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 - 

VEIKKO SAARELA 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 - 

CARIN SAHLBERG B, 2, 3, 4 2, 3, 4 A 

KAISA SAVOLAINEN 3  4 

MAJ-BRITT STEIN  DORMANT - 

SUVI SVENSK 3  1, 4 

RIIKKA TURPEINEN 1, 2 1, 2 - 

BJARNE WIKSTRÖM 1, 2  - 

SUSANNA PIISPANEN   4 aktiivinen 

ANNUKKA RINTAKUMPU   1 aktiivinen, 2  
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FEDERATION INTERNATIONALE FELINE - FIFe 

FIFe Secretariat - Eric Reijers Banque Internationale à Luxembourg 
Na Vršku 470/11, CZ-67167 Hrušovany n/J 23, avenue Monterey, LU-2163 Luxembourg 
Tel.: +420 541227824, Fax: on request Account.no.: 6-127/0643/691 
Email: general-secretary@fifeweb.org BIC-code: BILLLULL 
FIFe homepage: http://www.fifeweb.org Iban no.: LU190026127064369100 

 
ELECTIONS 

 
In accordance with § 5.3 and 5.4 of the FIFe Statutes,  

the following Officers will be elected at this General Assembly: 
 
 

 Vice-Secretary for a period of 3 years 
The incumbent Vice-Secretary, Mr. Charles Spijker (NL-Felikat) stands for re-
election 
 

 Vice-Treasurer for a period of 3 years 
The incumbent Vice-Treasurer, Mr. Karl Preiss (AT-KKÖ) stands for re-election 

 
 3 Members for the Health & Welfare Commission  

for a period of 3 years (→ § 6.1 and 6.2.5 of the Statutes) 
 

 
Nominations of candidates for the above positions must be sent by: 
 
Sunday, 29th March 2020 (i.e. 60 days before the General Assembly) 
 
to the General Secretary of the FIFe 

 
Mr Eric Reijers, Na Vršku 470/11, 671 67 Hrušovany n/J, Czech Republic 

 

general-secretary@fifeweb.org 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen   ja FIFe:lle                 
 
Ehdottaja: Hallitus                                                                                              
Säännön voimaantulo:   
 

 

Voimassa oleva sääntö: -  
 
 
 

 

Muutosehdotus: 
 
Joint system solution for all FIFe members 
 
Suomen Kissaliitto proposes launching a project for preparing a proposal for joint FIFe system 
solution. The goal of the system solution is to centralize the cat data and processes for registration, 
shows, and membership worldwide. 
 
The project is launched by nominating of 5-8 working group members. The group should be led by a 
person with sufficient experience in project management and the implementation of similar projects. 
The purpose of the group is to prepare a proposal that includes a feasibility study and an 
implementation plan. The proposal shall be a structured document that provides an overview of 
requirements, expected costs, key success factors, gap analysis, risks, and action-oriented 
recommendations for the solution. It should also include an analysis of available system solutions 
 
The group is authorized to act independently and it must provide a semi-annual report of progress 
to the FIFe Board and further to all FIFe members. The group shall work primarily remotely to 
minimize costs. FIFe's Board approves justified costs up to a maximum of EUR 10 000. 
 
The group should bring the prosal into the 2023 GA meeting for approval. To guide planning, the 
target date for deployment should be no later than 2026. 
 

 

Perustelu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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Vi�v�   Vi�h�  Mar���   Lan���   
_____________________________ ________________________________   
Puheenjohtajan   allekirjoitus   ja   nimenselvennös   Sihteerin   allekirjoitus   ja   nimenselvennös   

  

  

  
Ehdotus   Suomen   Kissaliitto   ry:n   liittokokoukseen     

  
Ehdottaja:   ERY-SYD  
Voimaantulo:   Heti   

  

Tulevaisuustoiminnan   ohjesääntö   
  

1.   Tulevaisuustoimikunta   (TVK)   toimii   Suomen   Kissaliitto   ry:n   alaisuudessa.   
2.   Toimikunta   seuraa,   arvioi   ja   ennakoi   Suomen   Kissaliiton   ja   kissaharrastuksen   
toimintaympäristössä   tapahtuvia   muutoksia   ja   niiden   vaikutuksia.   
3.   TVK    osallistuu   Kissaliiton   strategiatyöhön   tuottamalla   tietoa   ja   ehdotuksia   strategiatyön   tueksi.   
4.   TVK   laatii   tutkimussuunnitelmia   ja   toteuttaa   niitä   toimikunnan   toimintasuunnitelman   mukaisesti.   
5.   TVK   toteuttaa   vuosittain   1-2   kehittämisseminaaria   hallituksen   vahvistamien   aiheuden   pohjalta.   
6.   TVK   valmistelee   Kissaliiton   hallitukselle   uudet   hankkeet   ja   tekee   kehitysehdotuksia.   
7.   Valmistelee   ja   lähettää   hallitukselle   päätettäväksi   ne   asiat,   joista   hallitus   ei   ole   antanut   
itsenäistä   päätösoikeutta   toimikunnalle.   
8.   Toimikunta   koostuu   neljästä   (4-6)   jäsenestä,   jotka   liittokokous   valitsee   kahdeksi   
kalenterivuodeksi   kerrallaan   siten,   että   puolet   heistä   on   vuosittain   erovuorossa.   
9.   Liittokokous   nimittää   toimikunnan   koollekutsujan.   
10.   Toimikunta   valitsee   keskuudestaan   puheenjohtajan   ja   sihteerin.   
11.   TVK   kokoontuu   vähintään   neljä   (4)   kertaa   toimikautensa   aikana,   tai   kun   vähintään   puolet   
toimikunnan   jäsenistä   sitä   vaatii.   

Perustelu:   
  

ERY-SYD   ehdottaa   tulevaisuustoimikunnan   perustamista   Kissaliiton   alaisuuteen.   
  

Tulevaisuuden   ennakointi   auttaa   meitä   rakentamaan   kissaharrastukselle   kestävän   pohjan   ja   
mahdollistaa   oikea-aikaisen   reagoinnin   muutoksiin   toimintaympäristössä.   Tulevaisuuden   
ennakointi   pohjautuu   erilaisten   skenaarioiden   tunnistamiselle.   Osa   näistä   sisältää   
mahdollisuuksia,   joiden   avulla   kissaharrastus   voi   kehittyä,   esimerkkinä   digitalisaation   tuomat   
mahdollisuudet.    Skenaarioihin   sisältyy   myös   erilaisia   uhkia   ja   epämiellyttäviä   tulevaisuudenkuvia.   
Kun   nämä   uhat   tunnistetaan,   uhkiin   voidaan   varautua   ja   suunnitella   toimenpiteitä,   joilla   niiden   
toteutuminen   voidaan   ehkäistä.     
  

Erilaiset   trendit   muokkaavat   maailmaa   ympärillämme:   Eläimiin   liittyvien   arvojen   muutokset,   
globalisaatio   ja   ilmastonmuutos   ovat   esimerkkejä   trendeistä,   jotka   väistämättä   vaikuttavat   myös   
kissaharrastukseen   pitkällä   aikavälillä.   
  

Kissaliitto   on   tarttunut   hienosti   arvokeskusteluun   ja   lähtenyt   jo   rakentamaan   itselleen   strategiaa   
tuleville   vuosille.   Strategian   ja   toimintasuunnitelmien   pohjalle   tarvitaan   paljon   tietoa   erityisesti   
tulevaisuuden   näkymista.   Tulevaisuustoimikunta   voisi   työllään   helpottaa   Kissaliiton   
päätöksentekoa   tuottamalla   tietoa,   analyysejä   ja   kehittämisehdotuksia   Kissaliiton   hallitukselle   ja   
toimikunnille   ja   siten   auttaa   Kissaliittoa   varautumaan   entistä   paremmin   ympäröivän   maailman   
muutoksiin.   
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    

Ehdottaja: Näyttelytoimikunta, Suomen Kissaliitto                                                                                            

Säännön voimaantulo: Heti 

 

Voimassa oleva sääntö: 

LIITTEET – POIKKEUKSET NÄYTTELYSÄÄNTÖIHIN: Drive In -näyttelyt (uusi liite) 

 

Muutosehdotus: 

Näyttelyn järjestäjä voi anoa FIFe-jäseneltä lupaa Drive In -näyttelyyn, jolloin näyttelyssä noudatetaan 

seuraavia poikkeussääntöjä. Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta noudatetaan näyttelysääntöjä. 

1. Näyttelyn järjestäjän tulee julkaista arvosteluaikataulu viimeistään viikkoa ennen näyttelyä. Ajat 

voidaan ilmoittaa roduittain, väreittäin, väriryhmittäin, luokittain tai kissoittain. Aikatauluun saa 

julkaisemisen jälkeen tehdä vain pakolliset korjaukset ja muutoksista pitää tiedottaa erikseen 

kaikkia niitä näytteilleasettajia, joiden kissan arvosteluaikatauluun muutos vaikuttaa. 

2. Kissan ei tarvitse olla näyttelypaikalla koko näyttelyn ajan. Kissa voi saapua paikalle vasta ennen 

omaa arvosteluvuoroaan, huomioiden kuitenkin näyttelyn järjestäjän ohjeet ilmoittautumiseen 

ja eläinlääkärin tarkastukseen liittyen. Kissa saa poistua näyttelystä, kun sen kilpailu on ohi ja 

diplomi tai arvosteluseteli on valmis noudettavaksi. 

3. Tuomari ei saa aloittaa arvostelua ennen aikataulussa ilmoitettua aikaa. Tuomari voi aloittaa 

arvostelun aikataulussa ilmoitettua aikaa myöhemmin. 

4. Omistajan vastuulla on seurata arvostelua. Mikäli kissa ei ole paikalla aikataulussa ilmoitettuna 

aikana, kissa merkitään poissaolevaksi ja se voi jäädä ilman arvostelutulosta. 

5. Tuomareille ei toimiteta listausta poissa olevista kissoista eikä assistentin tarvitse varmistaa 

kissan poissaoloa sihteeristöstä. 

 

Perustelu: 

Drive In-näyttelyitä on järjestetty säännöllisesti jo lähes 10 vuoden ajan ja Suomen lisäksi niitä on alettu 

pitää myös muissa maissa. Drive in näyttely voidaan toteuttaa eri näyttelytyyppeinä, yleisimmin on 

noudatettu ”kaksi yhden päivän, kahden sertifikaatin näyttely” tyyppiä.  

Tähän ehdotukseen on koottu ne sääntökohdat, joiden noudattaminen Drive in-näyttelyissä ei ole 

mahdollista taikka joihin ei ole sääntöä ollenkaan, kuten esimerkiksi arvosteluaikataulun julkaisemiseen 

liittyvät asiat. 

Drive In-säännön tulisi olla FIFen näyttelysääntöjen osa, mutta vähintään Kissaliiton kansallinen liite. 

Näin varmistetaan, että kaikilla on yhteinen käsitys siitä, mitä Drive In-näyttely tarkoittaa ja mihin 

yhdistys ja näytteilleasettaja sitoutuvat Drive in-näyttelyssä. 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja: Keski-Suomen kissayhdistys ry                                                                                             
Säännön voimaantulo: heti 
 

 

Voimassa oleva sääntö: Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 2.3.3 
 
Kissaliitto Luovutettavan pennun tulee olla vähintään kilon (1 kg) painoinen, tunnistusmerkitty mikrosirulla, 
vähintään 14 viikon ikäinen ja sillä tulee olla viranomaisen suosituksen mukainen rokotussuojaeli vähintään 
yksi perusrokotus (kissaflunssat ja kissarutto).  
 

 

Muutosehdotus: Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 2.3.3 
 
Kissaliitto Luovutettavan pennun tulee olla vähintään kilon (1 kg) painoinen, tunnistusmerkitty mikrosirulla, 
vähintään 14 viikon ikäinen ja sillä tulee olla viranomaisen suosituksen mukainen rokotussuojaeli vähintään 
yksi perusrokotus (kissaflunssat ja kissarutto). Luovutettavan pennun tulee saada olla yhdessä emonsa ja 
sisarustensa kanssa luovutusikään saakka. 

 

Perustelu: 
Luovutusikää nostettiin 14 viikkoon tutkimuksen perusteella, jossa todettiin kiistatta myöhäisemmän 
vieroitusiän edut kissanpennun kehityksen tukemisessa. Nämä edut saavutetaan nimenomaan siksi, että 
kissanpennulla on pidempään aikaa kehittää valmiuksiaan emonsa ja sisarustensa kanssa. Valitettavasti 
tätä itsestään selvää sääntökohtaa näyttää olevan tarpeen täsmentää ja turvata, että vaikkapa sijoitusemoa 
ei voi viedä pentujen luota pois ennen luovutusikää. 
 

     
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtaja Susanna Piispanen    Sihteeri Kati Marjala 
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Vi�v�   Vi�h� An�e   Kon����   
_____________________________ ________________________________   
Puheenjohtajan   allekirjoitus   ja   nimenselvennös   Sihteerin   allekirjoitus   ja   nimenselvennös   

  

  

  
Ehdotus   Suomen   Kissaliitto   ry:n   liittokokoukseen     

  
Ehdottaja:   TKT     
Säännön   voimaantulo:   1.1.2022     

  

Voimassa   oleva   sääntö:   
  

Kasvatus   ja   rekisteröintisäännöt,   Siitosnaaraat   3.3   
Kissaliitto:   Naaraalla   on   oltava   eläinlääkärin   todistus   napatyrättömyydestä   ennen   ensimmäistä   astutusta.   

Samalta   naaraalta   rekisteröidään   korkeintaan   kolme   pentuetta   24   kk:n   sisällä.   Naaraalla   ei   saa   olla   
enempää   kuin   kolme   pentuetta   24   kuukauden   sisällä,   kuitenkin   korkeintaan   kaksi   pentuetta   12   kuukauden   
sisällä.   Tämä   kirjataan   syntymäajan   mukaan.   Jos   pennut   syntyvät   eri   päivinä,   merkitään   koko   pentueen   
syntymäpäiväksi   ensimmäisen   pennun   syntymäpäivä.   Jäsenellä   on   raportointivelvollisuus   kaikista   hänelle   
syntyneistä   pentueista    neljän    kuukauden   kuluessa   pentueen   syntymästä.   Pentueella   tarkoitetaan   samassa   
synnytyksessä   samasta   emosta   syntynyttä   yhden   tai   useamman   pennun   pesuetta   (koskee   sekä   elävinä   että   
kuollei-   ta/kuolleina   syntyneitä   pentuja).   

Naaraalla   saa   olla   enintään   kaksi   keisarinleikkauksella   syntynyttä   pentuetta.   

Muutosehdotus:   
Kissaliitto:   Naaraalla   on   oltava   eläinlääkärin   todistus   napatyrättömyydestä   ennen   ensimmäistä   astutusta.   

Samalta   naaraalta   rekisteröidään   korkeintaan   kolme   pentuetta   24   kk:n   sisällä.   Naaraalla   ei   saa   olla   
enempää   kuin   kolme   pentuetta   24   kuukauden   sisällä,   kuitenkin   korkeintaan   kaksi   pentuetta   12   kuukauden   
sisällä.   Tämä   kirjataan   syntymäajan   mukaan.   Jos   pennut   syntyvät   eri   päivinä,   merkitään   koko   pentueen   
syntymäpäiväksi   ensimmäisen   pennun   syntymäpäivä.   Jäsenellä   on   raportointivelvollisuus   kaikista   hänelle   
syntyneistä   pentueista    neljän    kuukauden   kuluessa   pentueen   syntymästä.   Pentueella   tarkoitetaan   samassa   
synnytyksessä   samasta   emosta   syntynyttä   yhden   tai   useamman   pennun   pentuetta   (koskee   sekä   elävinä   
että   kuolleita/kuolleina   syntyneitä   pentuja).   

Naaraalla   saa   olla   enintään   kaksi   keisarinleikkauksella   syntynyttä   pentuetta.   
  

Yhdeltä   naaraalta   rekisteröidään   maksimissaan   5   pentuetta.   Erikoislupahakemuksella   voi   hakea   
luvan   lisäastutukselle   hyvillä   perusteluilla.     

Perustelu:   
Kissaliitto   yrittää   estää   rekisteröimättömien   pentujen   pentutehtailua,   mutta   pentutehtailua   voi   harrastaa   
myös   rekisteröidyillä   kissoilla,   jos   samalla   kissalla   voidaan   teetettää   rajaton   määrä   pentueita.   KTO:n   
tekemisen   yhteydessä   on   tullut   vastaan   naaraita   joilla   on   teetetty   jopa   11   pentuetta,   ja   TKT   näkee   että   niin  
monessa   pentueessa   naaraalla   ei   ole   enää   mitään   uutta   annettavaa   rodulle.     
  

Jokainen   synnytys   ja   imetys   on   aina   valtava   fyysinen   rasitus   naaraalle   ja   vuosien   kasvatuskäyttö   ei   ole   
perusteltua   naaraan   hyvinvoinnin   kannalta.     
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Muutosehdotus: 
 
Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 
FIFe 1.1.2020 / SK 1.1.2021 
 
4.6.2 Rekisterikirjan siirtäminen järjestöstä/yhdistyksestä, joka ei ole FIFen jäsen 
 
Rekisteröitäessä tuontikissaa, jolla on virallinen rekisterikirja FIFen ulkopuolisesta 
organisaatiosta: 
- tuonnin vastaanottava FIFe-järjestö päättää kyseisen järjestön luotettavuudesta 
- rekisteröinnin rekisteritietokantaan on aina täytettävä FIFen kasvatus- ja 
rekisteröintisääntöjen geneettiset periaatteet ja vaatimukset, poikkeuksena molempien 
vanhempien tunnistusmerkintävaatimukset, kuten kohdassa 4.5 on esitetty 
 

 
Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja: Turun Rotukissayhdistys - Åbo Raskattförening 
TUROK ry                                                                                 
Säännön voimaantulo: 1.1.2022 
 

Voimassa oleva sääntö: 
 
Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 
FIFe 1.1.2020 / SK 1.1.2021 
 
4.6.2 Rekisterikirjan siirtäminen järjestöstä/yhdistyksestä, joka ei ole FIFen jäsen 
 
Rekisteröitäessä tuontikissaa, jolla on virallinen rekisterikirja FIFen ulkopuolisesta 
organisaatiosta: 
-tuonnin vastaanottava FIFe-järjestö päättää kyseisen järjestön luotettavuudesta 
-rekisteröinnin rekisteritietokantaan on aina täytettävä FIFen kasvatus- ja 
rekisteröintisääntöjen geneettiset periaatteet ja vaatimukset, poikkeuksena molempien 
vanhempien tunnistusmerkintävaatimukset, kuten kohdassa 4.5 on esitetty 
-alkuperäistä rekisterikirjaa tulee kunnioittaa, kuitenkin Kasvatus- ja rekisteröintisääntöjen 
mukaiset virheet ja rikkeet tulee korjata 
 
Rekisteröitäessä tuontikissaa, jolla on rekisterikirja FIFen ulkopuolisesta organisaatiosta: 
-mikäli kissa täyttää LO-rekisteröinnin vaatimukset kohdan 4.2 mukaisesti, tulee se 
rekisteröidä LO-rekisteriin, eikä sitä saa siirtää RIEX-rekisteriin 
-mikäli kissa ei täytä LO-rekisteröinnin vaatimuksia kohdan 4.2 mukaisesti, tulee se 
rekisteröidä RIEX-rekisteriin, eikä sitä saa siirtää LO-rekisteriin 
 
Mikäli järjestö, josta kissa tuodaan, käyttää transferia, on se ennen rekisteröintiä 
vaadittava kissalta, joka rekisteröidään LO- tai RIEX-rekisteriin. 
 
Tuontikissat eivät säilytä titteleitään Esi-isien tittelit voidaan säilyttää rekisterikirjassa. 
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- alkuperäistä rekisterikirjaa tulee kunnioittaa, kuitenkin Kasvatus- ja rekisteröintisääntöjen 
mukaiset virheet ja rikkeet tulee korjata 
 
Rekisteröitäessä tuontikissaa, jolla on rekisterikirja FIFen ulkopuolisesta organisaatiosta: 
- rekisteröinnin vireillepano on mahdollista aloittaa sähköisillä asiakirjoilla 
- sähköisiä asiakirjoja koskevat samat ehdot kuin alkuperäisiä 
- mikäli kissa täyttää LO-rekisteröinnin vaatimukset kohdan 4.2 mukaisesti, tulee se 
rekisteröidä LO-rekisteriin, eikä sitä saa siirtää RIEX-rekisteriin 
- mikäli kissa ei täytä LO-rekisteröinnin vaatimuksia kohdan 4.2 mukaisesti, tulee se 
rekisteröidä RIEX-rekisteriin, eikä sitä saa siirtää LO-rekisteriin 
 
Mikäli järjestö, josta kissa tuodaan, käyttää transferia, on se ennen rekisteröintiä 
vaadittava kissalta, joka rekisteröidään LO- tai RIEX-rekisteriin. 
 
Tuontikissat eivät säilytä titteleitään Esi-isien tittelit voidaan säilyttää rekisterikirjassa. 

 

Perustelu: 
 
Kasvatus- ja rekisteröintisäännöissä ei ole otettu kantaa eikä mainittu mahdollisuudesta 
aloittaa tuontikissan rekisteröintiä sähköisillä asiakirjoilla. 
 
TUROK ry esittää Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukselle, että kokous valtuuttaa 
Kissaliiton hallituksen esittämään FlFen yleiskokoukselle sääntöihin lisättävän maininnan 
sähköisistä asiakirjoista. 
 
Sähköisessä muodossa olevat asiakirjat sekä sähköinen asiointi lisääntyvät koko ajan 
sekä Suomessa että muualla maailmassa. Sähköisen asioinnin käytännöt ovat laajasti 
hyväksyttyjä. 
 
Tuontikissan rekisteröinnin vireillepano sähköisin asiakirjoin nopeuttaa tuontikissan 
rekisteröinnin aloittamista. 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja: Rex-kissa ystävät ry                                                                                          
Säännön voimaantulo: 1.1.2022 
 

 

Voimassa oleva sääntö: 
6.26 SRL/SRS (selkirk rex pitkäkarva ja lyhytkarva) 
SRL/SRS voidaan käyttää vain SRL/SRS-kasvatukseen. 
Sallittuja roturisteytyksiä SRL:lle ja SRS:lle ovat BLH/BSH ja EXO/PER. 
Kaiken roturisteytyskasvatuksen ja pentujen rekisteröinnin on noudatettava kohtaa 9.1 
Suoraturkkisen variaation rekisteröinti SRL x *84 / SRS x *84 
SRL/SRS-kiharaturkkisuuden aiheuttava geeni on dominoiva eli kahden puhdasrotuisen SRL/SRS-kissan 
jälkeläisinä voi syntyä normaali-/suoraturkkisia pentuja. 
Suoraturkkiset kissat ovat kiinteä osa SRL/SRS-rotuja. 
Suoraturkkinen lyhyt- tai pitkäkarvainen SRL/SRS pitää rekisteröidä hyväksymättömänä ominaisuutena (”x”) 
käyttäen koodia suoraturkkiselle (84) kissalle. 
 
 
 
 

 

Muutosehdotus: 
6.26 SRL/SRS (selkirk rex pitkäkarva ja lyhytkarva) 
SRL/SRS voidaan käyttää vain SRL/SRS-kasvatukseen. 
Sallittuja roturisteytyksiä SRL:lle ja SRS:lle ovat BLH/BSH ja EXO/PER. 
Kaiken roturisteytyskasvatuksen ja pentujen rekisteröinnin on noudatettava kohtaa 9.1 
Suoraturkkisen variaation rekisteröinti SRL x *84 / SRS x *84 
SRL/SRS-kiharaturkkisuuden aiheuttava geeni on dominoiva eli kahden puhdasrotuisen SRL/SRS-kissan 
jälkeläisinä voi syntyä normaali-/suoraturkkisia pentuja. 
Suoraturkkiset kissat ovat kiinteä osa SRL/SRS-rotuja. 
Suoraturkkinen lyhyt- tai pitkäkarvainen SRL/SRS pitää rekisteröidä hyväksymättömänä ominaisuutena (”x”) 
käyttäen koodia suoraturkkiselle (84) kissalle. 
Selkirk rex pentueen rekisteröimiseksi vanhemmista täytyy toimittaa rotukirjaajalle virallinen PKD 
DNA testitulos. Mikäli kissa polveutuu virallisesti PKD DNA testatuista negatiivisista (N/N) 
vanhemmista, ei testitulosta tarvitse toimittaa.  
1.1.2024 alkaen siitokseen saa käyttää vain PKD negatiivisia kissoja ja PKD positiivisen kissan 
siitoskäyttöön vaaditaan RTK:n lupa. 
 
Lisäys boldattuna 

 

Perustelu: 
Koska selkirk rexien sukutauluissa on paljon brittejä ja persialaisia joilla PKD:tä esiintyy, on suuri 
riski, että tautia on myös selkirk rexeissä, joita ei aktiivisesti testata. Kyseessä on kuolemaan 
johtava ja dominoivasti periytyvä tauti, joka on yksikertaista testata geenitestillä. Kahden vuoden 
siirtymäaika vain negatiivisten kissojen kasvatuskäyttöön lienee tarpeen, koska testattuja kissoja on 
tällä hetkellä hyvin vähän. 
PKD on FIFen testiohjelmassa suositeltu testi selkirk rexeille. 
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Heli Tepponen      Katja Kinnunen 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja:   Suomen Kissaliiton hallitus                                                                                           
Säännön voimaantulo:  heti 
 

 

Voimassa oleva sääntö: 
 
Kissaliitto liite 4 näyttelysääntöihin – Vuoden kissan valinta 
 
Vuoden Kissa-kisan voittajille jaetaan vuosittain vuodesta 2011 alkaen FIFen näyttelysääntöjen kohdan 4.17 
mukaan National Winner (NW)-tittelit seuraavasti: yhdelle aikuiselle, yhdelle kastraatille ja yhdelle nuorelle 
kategoriassa 1, 2, 3 ja 4 sekä yhdelle kotikissalle. Aikuisissa ja kastraateissa uroksesta ja naaraasta 
korkeamman pistemäärän saavuttanut saa NW-tittelin. 
 
 

 

Muutosehdotus: 
 
Kissaliitto liite 4 näyttelysääntöihin – Vuoden kissan valinta 
 
Vuoden Kissa-kisan voittajille jaetaan vuosittain vuodesta 2011 alkaen FIFen näyttelysääntöjen kohdan 4.17 
mukaan National Winner (NW)-tittelit seuraavasti: yhdelle aikuiselle, yhdelle kastraatille ja yhdelle nuorelle 
kategoriassa 1, 2, 3 ja 4 sekä yhdelle kotikissalle. Aikuisissa ja kastraateissa uroksesta ja naaraasta 
korkeamman pistemäärän saavuttanut saa NW-tittelin. 
 
Vuoden kissat valitaan, jos näyttelyvuoden aikana näyttelyitä on vähintään 10. National Winner 
tittelit jaetaan, jos näyttelyvuoden aikana näyttelyitä on vähintään 20.  

 

Perustelu: 
 
Koronapandemia herätti keskustelun vuoden kissa -kilpailun oikeudenmukaisuudesta, jos näyttelymäärät 
jäävät hyvin vähäisiksi. Vuoden 2020 näyttelymäärä toimii hyvänä referenssinä siitä, millaiseksi tulokset 
muotoutuvat, kun näyttelymäärä on normaalia alhaisempi. Ehdotus on, että vuoden kissat voidaan palkita 
alemmalla näyttelymäärällä, NW-palkintaan tarvitaan korkeampi näyttelymäärä.  
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja: Hallitus                                                                                             
Säännön voimaantulo:   Heti 
 

 

Voimassa oleva sääntö:  
 
Näyttelysäännöt 1.10 
 
Näyttelyiden järjestäjien täytyy:  
a) kutsua tunnustettuja tuomareita (katso kohta 6.1) 
b) vakuuttaa näyttelyn tuomarit ja toimihenkilöt. 
Yhdistysten, jotka eivät voi vakuuttaa näyttelyissään toimivia ulkomaisia tuomareita, tuomarioppilaita tai 
assistentteja, on ilmoitettava tästä heille etukäteen, jotta heillä on mahdollisuus ottaa vakuutus 
kotimaassaan. 
 
Kissaliitto 
[Vastuu kissasta arvosteluhenkilöstön (tuomarit, oppilaat, assistentit) käsitellessä sitä on järjestävällä 
yhdistyksellä, muina aikoina kissan omistajalla.  
 
Näyttelyn järjestävällä yhdistyksellä tulee olla vastuuvakuutus näytteilleasettajille tai yleisölle tahattomasti 
aiheuttamiensa vahinkojen varalta. Järjestävän yhdistyksen on riittävän hyvin informoitava yleisöä siitä, ettei 
kissoihin saa koskea ilman omistajan lupaa.] 
 

 

Muutosehdotus: 
 
Näyttelysäännöt 1.10 
 
Näyttelyiden järjestäjien täytyy:  
a) kutsua tunnustettuja tuomareita (katso kohta 6.1) 
b) vakuuttaa näyttelyn tuomarit ja toimihenkilöt. 
Yhdistysten, jotka eivät voi vakuuttaa näyttelyissään toimivia ulkomaisia tuomareita, tuomarioppilaita tai 
assistentteja, on ilmoitettava tästä heille etukäteen, jotta heillä on mahdollisuus ottaa vakuutus 
kotimaassaan. 
 
Kissaliitto 
[Vastuu kissasta arvosteluhenkilöstön (tuomarit, oppilaat, assistentit) käsitellessä sitä on järjestävällä 
yhdistyksellä, muina aikoina kissan omistajalla. kissan vakuuttamisesta kissalle näyttelyssä aiheutuvien 
vahinkojen sekä kissan näyttelyssä aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen varalta on kissan 
omistajalla.  
 
Näyttelyn järjestävällä yhdistyksellä tulee olla vastuuvakuutus näytteilleasettajille tai yleisölle tahattomasti 
aiheuttamiensa vahinkojen varalta. ja kolmansille aiheuttamiensa sekä kissan näyttelyssä 
aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Järjestävän yhdistyksen on riittävän hyvin informoitava 
yleisöä siitä, ettei kissoihin saa koskea ilman omistajan lupaa.] 
 
 
Poistettu teksti yliviivattuna ja lisätty/muutettu lihavoituna. 

 

Perustelu: 
 
Syksyn 2020 liittokokouksessa hyväksyttiin näyttelysääntöjen kohtaan 1.10 muutos, jonka mukaan vastuu 
kissasta näyttelyssä on kissan omistajalla. Muutos herätti laajaa keskustelua ja huolta, ja sääntömuutoksen 
voimaantulo jäädytettiin yhdistysten pyynnöstä Kissaliiton hallituksen toimesta tarkempia selvityksiä varten.  
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Asiaa selvittelemään perustettiin vakuutusalan ammattilaisista koostuva työryhmä, joka teki laajan 
selvityksen kissanäyttelyiden vakuuttamisesta ja vakuutusten kattavuudesta. Selvityksen tarkoituksena oli 
selvittää sääntömuutoksen laillisuus vahingonkorvauslain näkökulmasta ja sen merkitys kaikille osapuolille. 
Työryhmä konsultoi asiassa Kennelliiton vakuutusasiantuntijan lisäksi vakuutuslakiin perehtynyttä lakimies 
Olli Kiurua (Asianajotoimisto Waselius & Wist), ja sai häneltä yllä olevan ehdotuksen sääntökohdan 
muotoiluksi.  
 
Vahingonkorvauslain periaatteiden mukaan vastuu kissan kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta 
vahingosta on lähtökohtaisesti kissan omistajalla, mutta vastuu voi olla myös henkilöllä, jonka hallinnassa 
tai valvottavana kissa on ollut vahingon sattuessa. Tämän takia myös näyttelyn järjestävällä yhdistyksellä 
tulee olla vastuuvakuutus kissan aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Vastuu kissalle 
tapahtuvasta vahingosta suhteessa omistajaan on vahingonkorvauslain periaatteiden mukaan vahingon 
aiheuttajalla, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksesta. Vastuu kissalle tapahtuvasta 
vahingosta voidaan asettaa säännöissä lähtökohtaisesti omistajalle, mutta vahingonkorvauslain säännökset 
voivat soveltua myös siihen tilanteeseen, että kissalle aiheutuu vahinko esimerkiksi tuomarin toimesta. 
Vastuun jakautumisen ratkaisee kuitenkin viime kädessä toimivaltainen tuomioistuin.  
 
Yhdistyksen vastuuvakuutukseen nähden aiemman sääntökohdan muotoilussa tulee ongelmaksi sana 
”tahattomasti” – tarkoittaako se tuottamuksellista/huolimatonta vai tapaturmaista. Vahingonkorvauslain 
nojalla korvausvastuuta ei synny sellaisen vahingon aiheuttamisesta, jota ei voida lukea tahallisuuden tai 
tuottamuksen piiriin, ja täysin tapaturmaiset vahingot jäävät vahingonkorvauslain ulkopuolelle. 
 
Lähtökohtaisesti jokaisen vahingonkärsijän on lakimiehen mukaan itse kärsittävä häntä kohtaava 
tapaturmainen vahinko, ja varauduttava näihin tilanteisiin omilla vakuutuksillaan. Toimihenkilöille sattuvia 
tapaturmaisia vahinkoja varten yhdistyksillä on ryhmävakuutukset.  
 
Tämän ehdotuksen perustana on, että jokainen yhdistys hankkii itse näyttelyitä varten tarvittavat 
vakuutukset. Lakimiehen ja vakuutustyöryhmän suositus oli se, että Kissaliitto hankkii yhteisen 
vastuuvakuutuksen kaikkea näyttelytoimintaa varten, kuten on tehty mm. Kennelliitossa. Yhteinen vakuutus 
selkeyttäisi näyttelysäännöistä viestimistä ja varmistaisi sen, että kaikissa Kissaliiton hyväksymissä 
näyttelyissä vakuutukset ovat samansisältöiset.  
 
Lakimiehen ehdotus vaihtoehtoiseksi sääntömuotoiluksi: 
 
Vastuu kissan vakuuttamisesta kissalle näyttelyssä aiheutuvien vahinkojen sekä kissan näyttelyssä 
aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen varalta on kissan omistajalla. 
 
Kissaliitto ottaa vastuuvakuutuksen näyttelyn järjestävän Kissaliiton jäsenyhdistyksen puolesta sen 
näytteilleasettajille, yleisölle tai kolmansille aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Järjestävän 
jäsenyhdistyksen on riittävän hyvin informoitava yleisöä siitä, ettei kissoihin saa koskea ilman omistajan 
lupaa. 
 
Vaihtoehtoinen sääntömuutosehdotus vaatii keskustelua yhdistysten kanssa sekä jatkoselvityksen yhteisen 
tahtotilan määrittelemiseksi vastuuvakuutuksen osalta. Näin ollen vaihtoehtoinen sääntökirjaus voisi astua 
voimaan aikaisintaan 1.1.2022, liittokokouksen äänestettyä sen puolesta syyskokouksessa. 
 

     
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennös  Sihteerin allekirjoitus ja nimenselvennös 
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Ehdotus Suomen Kissaliitto ry:n liittokokoukseen                    
 
Ehdottaja: Keski-Suomen kissayhdistys ry                                                                                             
Säännön voimaantulo: heti 
 

 

Voimassa oleva sääntö: Näyttelysäännöt 1.12 
 
Kissaliitto [Näyttelymaksu on maksettava järjestävän yhdistyksen tilille ilmoittauduttaessa. Paperilomaketta 
käytettäessä kopio maksutositteesta on liitettävä ilmoittautumiseen. Jos järjestävä yhdistys haluaa varata 
oikeuden karsia kissoja näyttelystä, on tämä mahdollista vain, jos karsintaperuste on ilmoitettu jo 
näyttelykutsussa. 
 

Järjestävä yhdistys on velvollinen palauttamaan 75 % näyttelymaksusta, mikäli  
 
-peruutus on tehty ennen viimeistä ilmoittautumispäivää tai 
-kissa on kuollut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai 
-kissan omistaja on kuollut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. 
-kissa on ilmoitettu siitosluokkaan ja luokasta on maksettu erillinen näyttelymaksu, mutta luokkaan 
tarvittavaa määrää kissan jälkeläisiä ei ole ilmoitettu näyttelyyn tai 
-kasvattaja on ilmoittautunut kasvattajaluokkaan ja luokasta on maksettu erillinen näyttelymaksu, mutta 
luokkaan tarvittavaa määrää kasvattajan kasvatteja ei ole ilmoitettu näyttelyyn.  
 
Mikäli näyttelyn ilmoittautumisaikaa pidennetään alkuperäisestä kutsussa ilmoitetusta, koskee 
näyttelymaksun palautusvelvollisuus myös peruutuksia, jotka on tehty jatketun ilmoittautumisajan aikana.  
 
Sairastumistapauksissa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen takaisin maksettava määrä on 75 % 
näyttelymaksusta. Maksun takaisin saamiseksi näytteilleasettajan on esitettävä lääkärintodistus tai 
eläinlääkärintodistus, joka on toimitettava näyttelyn järjestäneelle yhdistykselle viimeistään 14 vuorokauden 
sisällä näyttelystä.  
 
Näyttelymaksupalautukset on tehtävä neljän (4) viikon sisällä siitä, kun järjestävä yhdistys on saanut 
näytteilleasettajalta palautukseen tarvittavat tiedot.  
 
Jos näyttelyn eläinlääkärin tarkastuksessa todetaan, ettei kissa terveydentilansa puolesta voi osallistua 
näyttelyyn, yhdistys ei ole velvollinen palauttamaan näyttelymaksua. 
 
 

 

Muutosehdotus: Näyttelysäännöt 1.12 
 
Kissaliitto [Näyttelymaksu on maksettava järjestävän yhdistyksen tilille ilmoittauduttaessa. Paperilomaketta 
käytettäessä kopio maksutositteesta on liitettävä ilmoittautumiseen. Jos järjestävä yhdistys haluaa varata 
oikeuden karsia kissoja näyttelystä, on tämä mahdollista vain, jos karsintaperuste on ilmoitettu jo 
näyttelykutsussa. 
 

Järjestävä yhdistys on velvollinen palauttamaan 75 % näyttelymaksusta, mikäli  
 
-peruutus on tehty ennen viimeistä ilmoittautumispäivää tai 
-kissa on kuollut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai 
-kissan omistaja on kuollut viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. 
-kissa on ilmoitettu siitosluokkaan ja luokasta on maksettu erillinen näyttelymaksu, mutta luokkaan 
tarvittavaa määrää kissan jälkeläisiä ei ole ilmoitettu näyttelyyn tai 
-kasvattaja on ilmoittautunut kasvattajaluokkaan ja luokasta on maksettu erillinen näyttelymaksu, mutta 
luokkaan tarvittavaa määrää kasvattajan kasvatteja ei ole ilmoitettu näyttelyyn.  
 
Mikäli näyttelyn ilmoittautumisaikaa pidennetään alkuperäisestä kutsussa ilmoitetusta, koskee 
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näyttelymaksun palautusvelvollisuus myös peruutuksia, jotka on tehty jatketun ilmoittautumisajan aikana.  
 
Sairastumistapauksissa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen takaisin maksettava määrä on 75 % 
näyttelymaksusta. Maksun takaisin saamiseksi näytteilleasettajan on esitettävä lääkärintodistus tai 
eläinlääkärintodistus, josta käy ilmi kyseessä olevan sairastumistapaus (diagnoosia ei vaadita). Todistus on 
toimitettava näyttelyn järjestäneelle yhdistykselle viimeistään 14 vuorokauden sisällä näyttelystä.  
 
Näyttelymaksupalautukset on tehtävä neljän (4) viikon sisällä siitä, kun järjestävä yhdistys on saanut 
näytteilleasettajalta palautukseen tarvittavat tiedot.  
 
Jos näyttelyn eläinlääkärin tarkastuksessa todetaan, ettei kissa terveydentilansa puolesta voi osallistua 
näyttelyyn, yhdistys ei ole velvollinen palauttamaan näyttelymaksua. 
velvollinen palauttamaan näyttelymaksua. 
 

 

Perustelu: 
Eläinlääkärintodistuksia toimitetaan näyttelynjärjestäjille muistakin syistä, kun sairastumistapauksissa. Kissa 
voi eläinlääkärintodistuksen mukaan olla estynyt osallistumasta näyttelyyn vaikkapa juuri tehdyn 
kastraation, puutteellisten rokotusten, tiineyden, karvojen ajelun tms. muun kuin sairastumistapauksen 
vuoksi. Nämä ovat päteviä syitä estymiseen, mutta näissä tapauksissa maksupalautukseen ei synny 
velvoitetta, vaan menetetty maksu jää näytteilleasettajan tappioksi. 
Tämä asia vaati sääntökohtaan selkeyttämistä, koska maksupalautuksia haetaan eläinlääkärintodistuksella 
muistakin syistä, kun sairastumistapauksissa. Eläinlääkärintodistus estymisestä ei tarkoita automaattista 
maksupalautusta, vaan sen sisältö on merkityksellinen palautusvelvoitteen syntyessä sääntömääräisesti 
ainoastaan sairastumistapauksissa. 
 
 

     
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Puheenjohtaja Susanna Piispanen   Sihteeri Kati Marjala 
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